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:بعنوانماجستيرلرسالةالتر،نمةهذه

الصحراءفيمؤقتإزهار

م7391-9188العربيالخلعجفيالبروتستائتيةالبعثةئشاط

زيقلرهـكونوي:تأليف

الادئىالشرقدراساتلقسممقدمة

مأ779عامبرئستونبجامعة

A Brief Flowering in! the Desert : The Activity of the Protestant

7391-9991.Mission in the Arabian Gulf

By

.H.Conway Zeigler

محفوظةالطبعحقوق

الأولىالطبعة

.1f1-991.هـP
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هراءالى

العملإلىيدفعانيوجههوإالشراقابتسامتهكانتمنإلى

نأعليتلحاليومذكراهفإن،المصاضبأماموالصمودالدؤوب

أسأل.والديروجإلى.بالحقوالتمسلثالعملمنمزيداأبذل

.والرضوانوالمغفرةالرحمةلهالله

مازن
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الرحيمالرحمناللهبسم

مقدهة

علىوالسلاموالصلاةالصالحاتتتمبنعممهالذيللهالحمد

أج!معين.وصحبهالهوعلىمحمدسيدنا

بحثأصلها،العربيالخليجفيالتنصيرعنوثيقةهذه

فيالمشهورةالجامعاتإحدىإلىصاحبهبهتقدمعل!مي

دراساتفيالماجستيردرجةبهونالالأمريكيةالمتحدةالولايات

.م7791عامالأدنىالشرق

فيه.المختصونرجالهلهموضوعفهو؟وللتنصيرمالي

؟اختصاصإلى!تاجالمسألةهللكن

لمفإن.النصرانيةفيللدخولالناسدعوةهوالتنصير

.المسلمونوبخاصةدينهمعنفليخرج!وافيهايدخلوا

مادتيبجمعقياميأثناءفيالرثيقةهذهعلىعثرت

أخيبهاوأخبرتبعديتملمالذيللدكتوراهلبح!ثيالعلمية

ذلكعلىوحثنىبترجمتهاعليفأشاررشاديوسفالأستاذ

.خيرأعنياللهفجزاه

7-_
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ولا!نعمالجواب؟اختصاصإلىيحتاجالتنصيرهل

مدرسةهناككانأنهالأردنفيالبعيدةطفولتيأياممنأذكر

فيأبوابهاتفتحالمدرسةوهذه."الأخواتمدرسة"تدعى

تقدموكائت،السواءعلىوالنصارىالمسلمينلابناءالإجازات

فينعهدهلمترتيبذاتبأنهاالمدرسةوتمتاز.التسليةلهم

جداقويةوسيلةوهذه.راقيةوتجهيزاتهاالمسلمينمدارس

الصغيرةالسنتلكفيمنهائفرتلكني.المسلمينءأبنالجذب

هذهوكأنمميزةمعاملةيعاملونالنصارىءأبناوجدتلأنني

ومهماقلمهماالجورأمقتأنالوقتذلكمنذلازمتنيخصلة

إليهاذهابيعلىيصرالموالدفيأناللهوأحمد.صورتهكانت

.المدارسهذهمثلبخطورةاللهرحمهوالديلوعي

للدراسةالمتحدةالولاياتإلىابتعثتسنواتوبعد

إلىالتعليميالملحقوجهنينيويوركوصلتولماالجامعية

.أنجلوسلوسفيالإنجليزيةاللغةمعهد

اللغةمعهدبعثهسخصاستقبلنيأنجلوسلوسمطاروفي

إليهايحتاجالتيالأخرىالأموروفيالسكنفيلمساعدتي

أمريكا.إلىالجديدالقادم

إلىأترددوأخذت،المدرسةمنالقريبةا!فنادقأحدونزلت

لقاءاتناأحدوفيالرجلهذاعليهيشرفالأجانبللطلبةناد
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ليتتيحلأنهابالفكرةفرحبتمنزلهفيمعهالسكنعليعرض

والأسريةالاجتماعيةالحياةومعرفة،اللغةتعلمفرصة

.تربعنالأمريكية

الأسرةربأنعلمتالعائلةهذهعندسكنيأثناءوفي

اللغةأتقنحتىمنصرأسنةعشرةإحدىإيرانفيقضى

البابكنيسةليرأسأنجلوسلوسالىعادوأنه،الفارسية

الطلابباستقبالبموجبهيقوماللغةمعهدمعاتفاقا"وعقدالمفتوج

الأجانبالطلمةناديفيبهموالاهتمامومساعدتهمالأجانب

بيتهمغادرةعلىعزمتوهنا.اللغةمعهدمنبالقربيقعالذي

فيهتشعبفلمممطينقضيةحولبيننادارنقاشبعدذلكفتهيأ

سيدنانبوةينكرأنهمنهفعلمتوالنصرانيةالإسلامإلىالحديث

إلىبالانتقالقراريلهفأعلنتوسلمعليهاللهصلىمحمد

وفعلت..اخرسكن

منإليهعدتفقدبالتنصيرليصلةأخرهذهتكنلم

يقودناالقدرأنفعلمتالحديثالجزاثرتاريخفيبحثيخلال

علىاللهفحمدتالنفوسفيكامنةتظلأمورإلىأحيائا

وتقديمها.الوثيقةهذهعلىالاطلاعمنليمايسر

-9-
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الوثيقة؟هذهفيماذا

البعثةهذهجهودوتقؤمالأمريكيةالعربيةللبعثةتؤرخإنها

مسيرتهاوتواكبالانطلاقنقطةمنعثهاتتحدثءالداخلمن

والمدأرسالمستشفياتءبناقصةتروي.عاماوثمانينعبرأرلعة

بالشعبالمنصرينعلاتةعنو!دثنا.الإنجي!.توزيعومراكز

أهدافتحدد.العربيةالجزيرةوفيالحليجفيالمسلمالعربي

فيومافشلتالأهدافهذهمنوماحققتهالتنصيريةالبععة

الفشل.هذاوأسبابإليهالوصوا

بالمكانالبعثةعلاتةعنبإيجازالدراسةمحدثت!ذلك

بولايةنيوبرونزويكمدينةوهوأمريكافيمنهانطلقتالذي

للكنيسهالخارجيةالبعثاتمجلستبئيثمنيوجيرسي

تنطلقالصلةهذهومن.البعثةلهذهالأمريكيةالإصلاحية

ا!رييوالاستعمارالبعثةبينقويهروابظوجودلتؤكدالدراسة

الملحدةاديةالمالمذاهبانتشارإلىتشيركما.الغربيةوالدول

الغربعليهيطلقأنلايستحقال!غربهذاإنحتىالغربفي

نأالمنصرينأوائلاعتادكماالنصرانيةأوالحضارةالنصراني

عليهما.يطلقوا

الرسالةه!هأنإنجازهابعدأوالترجمةأثناءأحممسمت

أنهاأوكثيرةقضايافيوالتحليلالم!عالجةعمقإلىتفتقر

-15-
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لملكنيالمعثةعملجوانببعضفيوحديثتفاصيلينقصها

للمناهجمطلقاالدراسةلاتتعرضالمثالسبيلىفعلى.أجدها

حوارعنشيئاتذكرولاالتنصيريةالمدارسفيالدراسية

عبدالدكتوركتابأجدأناللهوشاء.المسلمينمعالمنصرين

العربي"الخليجمنظقةفيالتبشير!الموسومالتميميالمالك

نأيستحقكتابفهووالتفصيلالعمقمنبشيءإليهايشير

وحديثاقديماالخليجفيللتنصيردراسةيقدمأنهوبخاصةيقرأ

نأكماالوثيقةهذهينقصالذيبالتفصيللنشاطاتهويعرض

الغزويبعنوانيالمهيريحاربسعيدللدكتورعلميةوسالةهناك

منواحدأبصفتهالتنصيرتناولت"العرييالخليجفيالفكري

يستحقعظيماجهدأصاحبهابذلوتدالفكريالغزوأساليب

.ءوالعناالتقدير

يبقىولكنوتطوراتهاالأمرلكيةللبعثةتورخالوثيقةهذه

الموقفيتخذواوأن،عملهاخطورةيدركواأنالمسلمينعلى

منالمسلمينوالعلماءالباحثينمناللهقيضوقدمنهاالمناسب

قيمتهفيهوكتيباأذكرأنيفوتنيولا.التنصيرفيكتب

أين"وعنوانهالعظميوسفالأستاذالشيخألفهجلملسفر

التنصير،بأخطارفيهالأمةينذر؟"المسلمالجيلمحاضن

الوقوعمنوحمايتهمالمسلمينبأبناءالاهتمامبضرورةوينادي

-11-
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التنصير.مخالبفي

الجزيرةإلىأندونيسيامنالإسلاميالمشرقتعرضوكما

العربيالإسلاميللمغربكانفكذلكالتنصيرلموجاتالعربية

نماذجبعضأعرضأنأحببتوتد،والبلاءالفتنةهذهمنحظه

واحدةأمةبأنناللتذكيرالتنصيرلمخاطرالمغربفيإخوتناوعي

الأعضاءسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذا"واحدوجسد

هذهمزقاقدوالجهلالاستعماركانوإن"والسهربالحمى

الروابطهذهلإعادةيتصدىأنولابدإعادتهامنبدفلاالروابط

الأفق.ضيقعنهوأبعدالإدراكووهبهبصيرتهاللهنورمن

أفريقيا:شمالفيالتنصيرحركةفيالباحثينأحديقول

الباحثعندهايقفأنيجبالتيالحركاتمنالتبشيروحركة"

والعقليةالأحداثوتفسيرلفهملا.الخصوصعلىوالمؤرخ

المسيحيةالدينيةالأيدلوجيةفهمأيضايجببلفحسبالسائدة

وتحدث.....بأفريقياالكنيسةتطلعاتوراءكانتال!تي

هدفابينهماوأنالغرييبالاستعمارالتنصيرارتباروعنالكاتب

الشعوبلهذهالإسلاميالطابععلىءالقضا":هومشتركا

)1(0"وللإسمانيةال!مسيحيهخدمة

تونسفيالمسيحيةنشرفيالمبشريندور"،التميميالجليلعبد(1)

هص7591يناير.3عدد،المفر!مةالكا!كنمةالمبلة،0183+1881

-12-
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عامالجزائريينالمسلمينالعلماءجمعيةظهرأناللهوشاء

فعملتالجزائراحتلالعلىقرنمروربعد3191(!)9134

ووسائلهأهدافهوعرفتغورهسبرتبعدأناقنصيرمحارلةعلى

الإبراهيمي:البشيرالمثميخالجمعمةرئيسيقولذلكوفي

يصصالتيالمتعددةالتبشيرلجماعاتممتازمركزالجزائر"

للتنصير،أدواتالمالمنتتخذوالتيهباتالمالعليها

كلخلفنجده....ولذلكبالطبعمسيحيالفرنسيوالاستعمار

ومن،للانتشارالسبلويمهدلهاوييسرسيهاتبشيريةحركة

وفيرخيركلهوطنفيللمجاعاتخلقهالشيطانيةالسبلهذه

...."المبشرينالرحمةرسلإلىالالتجاءعلىالجياعليحمل

نأفرأت"قائلأالإبراهيمييضيف؟الجمعيةعملتفماذا

لايقاوموإنهبالأقواللايقاومالقوةبأسبابالمؤيداقبشيرتيار

اللهبحقالقيامومنها،النفوسفيالدينيةالمعانيبتقويةإلا

وشرحت،بالمساكينوالبرباليتيموالرحمةالفقمرالبائسفي

.)9("0000المبشرونهؤلاءمنهايتسللالتيالمنافذللأمة

وبخاصةالإسلاميةالأمةشاركتالعلماء!عيةإنبل

فيالتنصيرمخاطرتدرككانتالتيالإسلاميةالهيئات

./237238ص.4جالإيراهمميالهشعر.أثارالإبراهميالبشير(11

-13-
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"الصرا!!العلماءجمعيةصحيفةقيامزلكومن.مقاومته

المسلمينيحذرالأؤهرمشيخةعنصدرالذيالنداءنشربإعادة

أكثرقبل،صدرقدالنداءهذاأنورغم.التنصيرمعاهدمن

وكأنوازدهرتاستمرتالتنصيرمدارسولكنسنةخمسينمن

الشاعر:قالكماأووادفىصيحةالأزهرءندا

....،......حياناديتإزأسمعتلقد

:النداءكلماتبعضنعيدأنولابأس

المسلمونأيها

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

الأمةفيالرأيوقادةالعلماءكبارهيئةقامتفقد

العلمخدمةظاهرهاالتيالتبشيربةالتعليمدورمنيحذرونكم

دينهم.عنالمسلمينفتنةوباطنها

المسلمونأيها

يعلموهوالدورهذهقرلبهأوولدهأدخلمن.........إن

.)1("سبيلايهديهولالهليغفراللهيكنلم

منالأمةعلىوماتجرهالمدارسهذهمنتحذيرهالنداءويواصل

.وبلاءفتنة

أ!دتولر16-1352الثانيجمادى1Yفي5عدد.السىالصرأرر)1(

.م3391
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بذلتهالذيالعكئيوالجهدحنصو!وهنكمأقالمأنارها

لتجعلىخاهأرثمانجنةألى!عهطوالةالأميريكعهالعولمةاليعثة

فيتنجحلمرإقوإنهامحرفا!يث!أل!مقبيولأدينأالنص!رانية

وجوهمننجحتفقدالنصرأت!ةإلىالمسلميهؤمنعددادخعأ!ة

.أخوى

نإنللقارئاللراسة7ترجحةنيالمتواضعالعملهداأتربهولدلك

إليأهدىامرأاللهنوجمأخط!أتلهصأت!والمنةالححد-فللهأصيت

أالعالمين.ربللةالحعدألطدعوأناوآخوعيولي

مطبقانيصلاحهازلة

الإسلاميةللدعؤهالعالىأثعهد،المتورةالمدكلته

الاستشراققمعمم

!891أيريل"ص39-9ومضان3
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بالجصيلواعترافشكر

التابعةالعرييةالب!ثةفيالمنصرينلكلبعمقمدينإنني

(RCA)أمريكافي(كالفنية)بروتستانتيةالإصلاحيةللكنيسة

فيوأفكارهمتجاربهملاشاركهمبكرموقتهممقأعطونيالذين

الولاياتفيوهناالخليجفيمعهماجريتهاالتياتاللقاء

إلسللاسمةالشكرتقديمفيكذلكوأرغب.الأمريكيةالمتحدة

Strykerستريكو Elsieبيردسليجون.دوDr John Beardsly

Leإنجلهارتلورويلدكتوروا Roy Englelhardtوموظفي

Gardenساجإيقاردنرمكتبة .AS ageنيوبرونزويكمعهدفي

أرشيفمنبغيتيعلىالحصولفيلمساعدتياللاهوتي

تظهرالتيللصورليإعارتهمعلىوكذلكالإصلاحيةالكنيسة

.........................................الصفحاتفي

Johnبيوتنجونالسيدكذلك.واشكر.!........ Buteyn

فيالإصلاحيةالكنيسةسجلاتمنأوراقإعارةفيللطفه

الابنارسكودرلوشىالقسأشكركلهذلكفوقولكنئيويورك
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فيممكنةطريقةبكلوساعدنيوشجعنيالنصائحإليقدمالذي

حتى7291فيالكويتفيبدايتهامنذالرسالةهذهإعداد

.م7791عامفينيوبرونزويكفيالأخيرةطباعتها

قدقلركونوي.!
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لمقدمةا

الكويتفيالميلادعيد

وأيامكم"التقليديالجوابويأتي"مباركعيدكم"

الصباجمنذصغيرةوجماعاتأفرادأالضيوفءجا."سعيدة

احترامهملتقديمجاؤوا.بالمئاتعددهمويقدرءالمساحتى

الخوالي.الأيامحولقليلأوالتحدثالقهوةمنفنجانوشرب

القسعائلةأزوروكنتم7291عامالميلادعيديومكانلقد

الكويت.فيتعيشأمريكيةتنصيريةعائلةوهي،سكدرز

وجميلمتينمنزلوزوجهسكودودكتوريسكنهالذيوالمنزل

بناهلقد.المرجانيةوالصخوراللبنمنواحدطابقمنويتكون

الخارجيمظهرهوكانم1691عامالكويتفيالأولالمنصرون

البابيةونوافذهالخاوجيةالمظللةبشرفاتهالهنديةالعزيةيشبه

أرضياتهكانتالداخلوفي.الشمسحرارةمنلتخففالعميقة

كما،وشيراؤأصفهانمنالثمينالإيرانيبالسجادمغطاة

منقهوةودلالالهندمننحاسيةبتحفمزينةجدرانهكانت

دمشق.منمرصعوأثاثالعربيةالجزيرة

العيدفيالزيارةعادةفإنسكودرالدكتورليشرجوكما

بعيدتحتفلعندماالكبرىفالعائلات.عربيةعادةأصلأهي

-21-

http://kotob.has.it



الفطرعيدبعدالأضحىوعيد،رمضانشهرنهايةبعدالفطر

السابعةمنالروارلاستقبالمنازلهمفييمكثونأسابيعبعدة

أقسامثلاثةإلىالمدينةقسمتوقدليلأالخامسةحتىصباحا

السيف،قصرشرقالواقعةأوالمنطقةالشرق:الغرضلهذا

وأوالمرقاب،السيفقصرغربالواقعةالمنطقةأووالقبلة

الشرقفعائلات.المدينةأسوارحتىالقديمالسوقمنالمنطقة

اليوموفيرمضاننهايةبعدالأولاليومفيالضيوفتستقبل

وقد.المرقابلأهاليالثانياليومظهروبعد،القبلةالثاني

منالعربيةالعادةهذهالأمريكيةالتنصيريةالبعثةاستعارت

لزيارتهم.لأصدقائهمسنويةفرصةلتهيثةوذلكالقرنأوائل

والبعثاتالتنصيريةالبعثاتفيهتقوميومهوالميلادعيدويوم

فقظ-البريطانيالسياسيالمقيمحينئذوكان-الدبلوماسية

فيإنهيقولScudderسكدرالدكتورومضىالضيوفباستقبال

ذلك؟نفسهالحاكمضمنهمومنالناسمنكثيريأتياليومهذا

الكويت.فيوفعالةنش!ةقوةالوقتذلكفيكانتالبعثةأن

يمثلونوأفرادعاديونأئاسهمإنماالأيامهذهيأتونالذينولكن

البعثةزيارةتبدأ.للبعثةمنمقريونءوأصدقاالحاك!ةالأسرة

الحكيم()البعثةطبيبمنزلزيارةويتلرهاالقسمنزلبزيارة

اتخذهالسياسةالستيناتأوائلفيالقسزيارةتوقفتوقد
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هناكمازالفإنهم7691عامحتىولكن،الإلزاميالراعي

منزلباببشجاعةيطرقونالذينالشجعانالتقليديينمنقلة

التليصعدواأنقبلاحترامهـمتقديمفيحقهمطالبينالقس

+.الدكتوربيتإلى

عامويحلولالستيناتفيأبوابهاالمستشفىأغلقت

9 Y vوأالرسميينللمسؤولينطويلةتائمةهناكيعدلمام

منأمرابصفتهاالدكتورزيارةفيالبارزةالشخصيات

فألجمهورالأصدقاءمنللقلةبالنسبةحتىولكن.البروتوكول

اثنيمنأكثرالمنزلفييجتمعيكنلمذلكومعكبيرأمازال

الذينعدديكونالنهاروبنهاية.الواحدةالموةفىشخصاعشر

ميلادعيدتعادلالتيالعربيةوتهنئتهماحترامهملتقديمقدموا

انطباعاتعطيوحدهاالأرقامإن.شخصمئتيمنأكثرسعيد

بهتتمتعالذيالكبيرالاحترامعلىشاهدبالطبعوهذا،مؤثرا

محائلةبدأتفقدذلككلإلىبالإضافة.السكدرزوعائلةالبعثة

فمنويالتاليم!391عامالطبيةخدماتهاتقديمفيالسكدرز

وضوجإن.المعارفمنكبيرعددلهايصبعأنالمتوقع

ا!عيدبمناسبةالتهانيتقديمقيبالإخلاصالعميقالإحساس

الذينالاجتماعيةوالطبقالآوالأجناسالجنمسيالآنطاقواتساع

منالزواومعظمكانفقد،تأثيرأأكثركانالزيارةهذه!تهم
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فيءجاالجيشفيإسعافعريةسائقفأحدهمالكويتيينالعرب

الشيوخمنعددهناكوكانالرماديإلىمائلأخضرزي

حضركماالمذهبةالحافاتذاتالطويلةبعباءاتهمالكويتيين

معالهنديةالعائلاتوكذلكوالعراقيينالإيرانيينمنالعديد

المنضبظ.وسلوكهمالزاهيةبألبستهمأطفالهم

عيديوموقعحيثالسنةتلكفيغريبةمصادفةوحدثت

السكدرزعائلةاتخذتهلذلكشوالمنالثانياليومفيالميلاد

يقعبالفعلكانالبعثةفمقرالقبلةحيأياممنكانبأنطرفة

المساءذلكوفي.واضحةالمصادفةكانتلذلك.القبلةحيفي

الميلادبعيدالمهنئيناستقبالمنسكدرالدكتورانتهىأنوبعد

الحاكمأخيابنسعدالشيخلزيارةالشعبقصرإلىسيارتهقاد

غرفةفيبالعيدالمهنئينيستقبلكانالذيالحاليالدفاعووزير

وضخمةالشكلدائريخةالغرفةهذه.الشعبقصرفيالاستقبال

السميكالوبرذوالحديثالأخضرالسجادأرضيتهاويغطى

المعيشةغرفةمقار!كسوعلى.فارةكنبالغرفةحولوصف

فإنسكدرالدك!تورمنزلفيوالمتواضعالرسميغيرالجوذات

الواضحمنكانلقد.وخافتةوهضاءةمهيئةكائتالغرفةهذه

كلهاالمقاعدكانتوصلناعندما.للعملمعدمكانأنها

الوحيدينوكنامكائهملناتاركينرجالثلاثةتامولكنمشغولة
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الذينشخصاالخمسينبينمنالغريياللباسيرتدونالذين

عدممنبقليلأشعرالأمرهذاجعلنيوقد.القاعةفيكانوا

الأخضرالسجادعبرسكودرالدكتورأتبعوأناالارتياج

الرسميالسلامانتهاءولعد.العظيمالشيخلأحييالسميك

بتبسط.الحديثقيسكودرالدكتورأخذوعندهامقاعدناأخذنا

المستشفىلتوسعةالحاليةالمخططاتحولكانالحديثأنواتوقع

عدةإدارتهسكودرالدكتورتقلدالذيالكويتيالعسكري

فنجانينوتناولالحاضرينبعضمعالتحيةتبادلوبعد.سنوات

منأكثروليسالأقلعلىفنجانينتناولالعادة)القهوةمن

شوارععبرالبعثةمقرإلىورجعنااستأذناولعدها.(ثلاثة

الخالية.الكويت

فيعملتلذلك؟لاينسىساحرأيوماإجمالااليومكان

وأكثرأكثرالتعرفعلىالكويتقيليالمتبقيةالتاليةالأيام

بعضعنالإجابةمحاولاالعربيةالبعثةوعلىسكودراكلعلى

الكويت؟إلىالسكدرعائلةءتجالماذا:مثلمنالتساؤلات

فيوالاحترامالثقةمنالفريدةالمكانةهذهإلىوصلتوكيف

مع(الدردشة)الحديثمنتعلمتةماإن؟الكويتيالمجتمع

ةقراءومن،الكويتفيذاكالميلادوعيدالسكدرعائلة

رغبتيلإثارةكافيا"كانإياهاأعارونيالتيوالمذكراتالأوراق
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بمقابلةقمتالتاليةالقليلةالسنواتخلالوفي.المزيدطلبفي

وزرتالخليجفييعملونمازالواالذينالمنصرينمنعددأكبر

تاريخوناقشتومسقظالبحرينفيللتنصيرالباقيينالمقرين

Roseنايكركروزالسيدةمعوطموحاتهاالبعثة Nykerk

البحرين.فيالبعثةسكرتيرة

غيربأنهيتصفأحدهماللبعثةتاريخانهناك

مناثنانبكتابتهقامللمعلوماتمفيدتجميحولكنهتخصصي

وهما"العربيةالبعثةتاريخ"بعنوانالعشرينا!فيالمنصرين

A.ماسوند.إيالقس .D Masonبارنيجيإفوالقس

وهوجدأفمتحيزالاخرأما.(2691:)نيويوركF.J.لا،+*كا

لتحديثالخمسيناتفيآخرمنصركتبهمنشورمحظوظغير

تاريخ):بعنوانوبارنيماسونمنكلبهقامالذيالعمل

سإفان.دوروثي:بقلم"5791+2691العربيةالبعثة

Dorothy Van Ess.التحليلفيالواضحالنقصمنوبالرغم

فيالوثائقيةالمادةمنثووةهناككانفقدالبععةلعملالجيد

.9188عاممنتبدأميدانيةوتقاريرالمنصرينرسائلصور

الكنيسةأرشيفزرت7491عامأمريكاإلىعودتيوبعد

لدراسةاللاهوتينيويرونزويكمعهدفيالأمريكيةالإصلاحية

التيالمنصرينمنالعديدمذكراتعلىولأطلعالتقاريوهذه
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خبرةنتيجةهيإنماهذهدراستيإن.الانمطبوعةأصبحت

بصفتهاهناتقدموإنها،وثائقيولحثومقابلاتشخصية

جدأالفريدةالفصولأحدأنهأشعرمالشرحمتواضعةمساهمة

الأوس!الشرقفيالمختلفةالثقافاتبينالعلاتاتقصةفي

.والغرب

نيوبرونزويك،نيوجرسي

.م7791فبراير22
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الأوائلوالرواداللهضيف

9188(-1491

الغربيينوالاستعمارالتوسعذروةعشرالتاسعالقرنشهد

الاقتصاديهالقوةواستخدامالبريطانيالسلامحمايةفتحت

نفوذهدائرةيوسعأنالغرباستطاعالصناعيةللثورةالحديثة

المكتشفونسارلقد.الهنديةوالقارةوآسياأفريقيافيبعمق

الصعبومن.فتحإلىفتحمنمعاوالمنصرونوالجنودوالتجار

الاحتلالأنأو(الراية)الاحتلالتلتالتجارةهل:نحددأن

شكمنليسولكن.المستثمرينالتجارلمعظممرافقمجردكان

وسياسي.اقتصاديوجهانلهكانالاستعماريالتوسعأنفي

الأوروييالتوسعهذامنأساسياجزعاالتنصيريالنشاطوكان

الغرييالسياسيالنفوذدوائركانتعشرالتاسعالقرنوينهاية

هيلندنوأصبحت،النيلإلىاليانقتزينهرمنثبتتقد

منالتنصيريةالبعثاتأسسووضعتالماليةالعالمعاصمة

.دكارإلىتايبيه

كبيرةدرجةإلىتأثرقدالمسلمالأوسطالشرقأنومع

والعسكريةوالسياسيةالاقتصاديةالنواحيمنالتطوراتبهذه
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ثباتهأنذلكالتنصيرلةالبعثاتنشاطا!عنبعيدأبقيأنهإلا

منللتأثرعرضةأقلجعلهالثقافيثهبتراواعتزازهعقيدتهعلى

للهجمةالثقافيبالبعدالعربيالعالمغيرمنالأخرىالمناطق

بذلتقدتنصيريةجهودأإنبالطبع.الضاريةالاستعمارية

خمسةمنمجموعةأرسلتتدالبريطانيهالتنصيريةفالجمعية

الأمريكيالمجلسقامكما)9(.1818عاممصرإلىمنصرين

القسطنطينيةفيمدرسةبتأسيسالخارجيةالتنصيريةللبعثات

Nعام(استنبول) 83 Nمنالأمريكيالمجلسعملهما.ولعل

أدىأنهذلك.أهميةأكثرولبنانسوريافيالتعليميالعملبدء

نتيجةتكنولم.بيرو!فيالبروتستانتيةالكليةتأسيسإلى

بلالنصرائيةإلىأهميةذيعددإدخالالأعمالهذهمنأي

الأقلياتإلىموجهة-حالأيعلى-النشاطاتمعظمكانت

.)2(المسلمينالسكانتجاهوليسهناكالموجودةالنصرانية

)1(Stephen Charles Neil, Christian Mission: Pelican History of

3.theChurch vol.6 (Grand Rapids,)6491 P

لقادةععيقوتحليلاالعالمحولالتنصيريللنشاطممتازأموجزأتاريخانيليقدم

054+243الصفحات.الفكتورلةالتنصيريةالايدلوجيةصاغواالذينالمنصرين

(James.A Field, America andthe Mediterranean-1776,dlroW (Y

,1882 )Princeton, )9691 Chapter VI

كانتأنهفيالأدنىالشرقفيالمجلسنشاطاتتقريباكلالقسطنطينيةبعثةتشبه

.177ص.النصرانيةبالكنائسخاصةولكنهاالمسلمينلمجتمعليسمهمته

-32-

http://kotob.has.it



بأكملهالاوسظالشرقظلعشرالتاسعالقرنوبنهايةوهكذا

العالمخريطةفيالأخيرالمتبقيالميدانالعربيةالجريرةوبخاصة

التنصيرية.للجهود

المنصرينمنقليلنفريجتمعأنإذنالمستغربمنوليس

Newنيوجرسيفيالأمريكان Jersyبمدينةاللاهوتيالمعهدفي

Newنيولرونزويك Brunswickويكونالعربيةالبعثةليؤسسوا

التالي:هوهدفها

إلىالدعوةهوالأصليةخطتهاعلىبناءالبعثةهدفإن"

مباشرةجهودن!نبذلأنويجب.العوليةالبلادفيالنصرائية

طريقتناستكون.الارقاءضمنهمومنأجلهمومنالمسلمينبين

التنصيريةبالجولاتوالقيامالأناجيلوتوزيعالدعوةالرئيسية

متخذينالجزيرةوسطاحتلالهوهدفناإنالتعليميوالعمل

.)1("تاعدةالساحل

الوليدةالبعثةهذهالقائمةالتنصيرلةالجمعياتتشجعلم

أموالجمعاستطاعرامؤسسيهاولكن،)2(كبيرأتشجيعا

Alferd,(!ث)1 De Witt Mason and Frederick .J Barfly

196.ArabianMission (New York)6291 P

إلابهاالأمريكيةالاصلاحيةالكنيسةاعترافعلىالعربيةالبعثةتحصللم(2)

نفسهالمرجع.الخارجيالأجنبيةالبعثاتلمجلسبضمهاوذلاث2491عامفي

.241+233الصفحات
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عاموفيسنتينوبعد.متواضعةبطريقةالعمللبدءكافية

Samuelزويمرصموئيلمنكلقأم1918 Zwemerوجيمس

Jamesكانتن Cantineالمؤسسيهأالأعضاءمناثنانوهما

يلتقىحيثالعراقفيالبصرةمدينةفيللبعثةمقربافتتاح

الخليج.فيليصئاوالفراتدجلة

زويمرأنبيد.سهلةأياماالبصرةفيالأولىالأيامتكنلم

زويمرقام.بسهولةعزيمتهلاتثبطالذيالرجالمنالنوعمنكان

اسمهوطبيبكانتينمنكلبمساعدةالدينيةالطقوسبتننظيم

Charlesرقزإيشارلز .E Riggsفيالأجنبيةالسفنمتنعلى

.)1(نفسهاالمدينةفيقليلاقليلأثمالمرفأ

)1(Samuel M . Zwemer , Field Reports of the Arabian Mis

3.sion,,1.on Januery- April2918 (NewYork,8192) P

البعثةأخبارلادملخصعنعبارةوهوسنويرلعتقريربإصدارالبعثةقامت

الفصليةالتقاريرهذه،العربيةالبعثةءأصدقاعلىتوقلعهيقتصر"!ورسائلها

+9188مننيودوركفيالأمريكيةالإصلاحيةالكنيسةقبلمننشرهايتمكان

البعثةمنميدانيةتقارير"العنوان!تظهرت(وقد04-االأعداد)2091

121الأعداد)9491إلى2091ومن.كاالعربية 5 + L)العنواننحتظهرت

052-ا!6الأعداد)6291حتىا949ومن.كاالمهملةالعربيةالجرلوة%

أرسلتقدالنسخمنمئاتأنالمتوقعمن"تدعوالعربيةالبلاد"عنوانتحت

=.بالبرلد
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البصرةفيمستوصفارقزالدكتووافتتحمارس28يوموفي

هذهوفي.)1(مريضاعشرينالأولىالثلاثةالأيامفيوعالج

مكتبةوفتحوادينيةمطبوعاتبتوولعالمنصرونقامالأثناء

الانجليزيةباللعةالأناجيللبيعءالمينامنبالقربصغيرة

،العراقداخلفيقصموةرحلاتبعدةالقياموتم.والعريية

(fl.جدامثموةكانتمنهاأ!اأنيثبتلمولكن

أدركواحتىالمنصرينوصولبعدطويلوقتيمضلم

بمعادرةالتركيالحاكمأموهمحننوذلكأمامهمالطريقصعوبة

شمريطةبالبقاءتصريحعلىأخيراحصلزويمرأنبيد.البصرة

لموعدوهوللغرباءفقطالنصرانيةوالطقوسبالوعظيقومأن

قلةبسببنفسهزويمرالإحباط)3(.وأصابحرفيابهلجتزم

الكنممممة،العالميةللبعثةالمجالسمكتبفيالمطبوعةلهذهكاململفوهناك

ACR.Riverside,475وعنوانهاالأمريكيةالإصلاحية Drive, New York

قاردنرمكتبةفيالأمريكيةالإصلاحيةالكميسةأرشيماتنيآخوملفوثمة

Gardnerساجإي .A Sageنيربرونزويكمدينةفياللاهوتيالمعهدفي

,NewBrunswick.نيوجرس! .N Jوالت!اولرالرسائلهذهإ!ىالإشارهتتموسوت

يلي:لماببساطة

\.?،?ءشتا521رقم"المهملةالعربية!

صهالسابقالمرجع(1)

4صالسابقالمرجع(2)

.01ص،م2918يونية-أبريل2،رقمالعربيةللبعثةالميدانيةالتقاولر()3
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الجهل"بأنالحقيقةعلىمتحسرأوكتبللبعثةالاستجابة

.)1("تخيلهلايمكنالدنياالطبقاتبينوالمسيحيةبالمسيح

شوارعفيالدعوة":بأنالتسليمعلىالمنصرونأجبروقد

فيعملبأيوضارحكيمغيرأمرأسيكونالبصرة

أحدبضربالمحليةالسلطاتقامتأنبعدوذلك")2(المستقبل

مشرقجانبهناككانولكق.المواطنينمنالبعثةمساعدي

الدينيغيروالتعليمالطبيالعملمعالتجاوبوهوالمسألةلهذه

فيالإنجيلمبمعاتوكانتالنصوانيةعلىأحديقبللمفبينما

رقزالدكتورمستوصفإلىجاؤواالمرضىأنإلاحدأدنى

تعلمفيالحقيقيةرغبتهمعنالعربمنكثيروعبر،أفواجا

كان.الغربفيالتقنيبالتقدمالمعرفةمنوالازديادالانجليزية

لهامقرأبتأسسيهاالتنصيريةالكنيسةجمعيةقدمتهالذيالمثال

مستشفاهاخلالمنلاقتهالذيوالقبول1883عامبغدادفي

مشجعا)3(والموصلبغدادفيلهاالتابعةالأولادومدرسشي

البصرةفيالتنصيرعلىالتركيزمنبالتحولترارلاتخاذلزويمر

.8ص2رقمالميدانيةالتقارير(1)

.6-5الصفحات2918ديسمبر+اكتولر،4رقمالميدانيةالتقارير(2)

3()!Reverend Percy .V Boys, "Neglected Mesopotamia"in

ed Arabia,19.on October- December ,1491 02-91PP
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حولزويمركتبوقد)9(/والتعليميالطبيالتنصيريالعملإلى

التعاطفوايقاظالتعصبإبطالفيونجاحهاالطريقةهذهتوة"

الكنيمممةجمعيةمستوصفإن":قائلا"الاسلاميةالبلادفي

Suttonستونالدكتوريديرهاكانالتيبغدادفيالتنصيرية

c)"ذلكعلىرائعلدليل r.

،م2918التاليةالسنةفيا!بحرينإلىزويمرسافر

مئاتعدةبعدعلىالخليجفيصغيرهتجاريةجزيرةوالبحرين

وكانأسابيعثلاثةزويمرمكثوهنا.البصرةجنوبالأميالمن

بالإقامة،تصريحعلىالحصولفيصعوبةيجدلملأنهمندهشا

مننسخةوأرلعينأرلعبيعتمكنهمنوبالرغمأخرىومرة

أكثرالتنصيريةالطبيةبصفتهمقبولانفسهوجدأنهإلاالإنجيل

.)3(آخرمظهرأوصفةأيمن

خمسونحواليالحينذلكفييقطنهاالتيالجزيرةهذه"

المحليةالشعوذةوكانتواحدطبيبكلهافيهايكنلمالفا

طبفيهيمارسالذيالمكانففي،درجةأقصىإلىوحشية

918اكتوبر-يوليو3رقمالميدانيةالتقارير(1) Y6ص.

.6صالسابقالمرجع)2(

أبرول-،6ورقم7صأم298نوفمبرأكتولر-،4رقمالميدانيةالتقارير)3(

.صه،م3981يونية
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يحشونكانواوحيث،والملاقظوالمطارقالأوتادباستخدامالأسنان

أكسبأناستطع!الألمليخففواالمذاببالرصاصالمنخورالضرس

.")9(ألماأقلبطرقالأصدقاءعددأمن

منجدأناجحةكانتللبحرينزويمرزيارةأنمنوبالرغم

فيالمشجعةغيرتجريتهبعدماحدإلىوطمأنتهطرقعدة

البعثة.تواجههاأساسيةمشكلاتعدةأبرزتأنهاإلأالبصرة

فقدرسميطبيتدريبزويمرلدىيكنلمالأولالمقامففي

وحجمهاتعالجيجب%نالتيالطبيةتd-الحاتعقيدأربكه

طبياتدريبامدربينأشخاصإلىحاجةهناكفكانت.الضخم

الثانيالمقاموفي.يستموأنالطبيللعمليرادكانإ!امناسبا

نأالبصرةفيفشلهمنتعلمهالذيالدرسالبحرينتجربةأكدت

بقدرالنصرانيةإلىالدعوةلاستقبالمستعدينغيركانواالعرب

اهتمامأبعدلقدءالطبيةالتنصيريةللبعثاتمتشوقينماكانوا

وهوالأساسعملهمعنوأكثرأكثرالطبيبعملهمالمنصرين

."النصرانيئإلىالعرييةالجزيرةفيالدعوة"

المشكلتينبينمز،حلأالأسهلهيالأولىالمشكلةكانعف

لتوظيفامريكاافينشيظج!دقيامفيالحلتمثلوقد

فيبالعملليقومواالضروريينوالممرضينالأطباءمنمجموعة

.هص،3918ديسمبر-اكتولر،8رقمالميدانيةالتقارير(1)
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Nعاموبحلول.طموجطبيبرنامج A 9 Aنأالبعفةاستطاعت

إشرافتحتالبحرينفيوقتأكاملأيعملىمستوصفاتفتتح

ثلاثةوبعد.وزوجه3كاط،354ثحه+3تومسشارونالدكتور

فيالأولوكانالبحرينفيمستشفىأولالبعثةافتتحتأعوام

1491عامفيسنوياالمعالجينالمرضىعددووصل،الخليج

البعثةمستشفياتفيسنويامريض023(0)0منأكثر

هناف!كان)ومسقظوالكويتوالبصرةالبحرينفيالخمم!ة

.)1(ءللنساوأخرىللرجالواحدةالكويتفيمنفصلتانتانعياد

البعثةقبولفيصعوبةهناكتكقلمأنهالمدهشمن

نساؤهمتعالجأنالغيورونالحذرونالأزواجسمحلقدالطبية

راضمةبروحالعربالمرضىتقبلكما.كثيفاحجابأالمحجبات

يدعوومما.)2(لديهمالمألوفةوغيرالجديدةالصحيةالتعليمات

وأوممرضاتطبيباتمنالمنصراتءالنساأنأكثرللدهشة

طبيباتبصفتهنسواءالقبولوجدنقدالبعثةرجالزوجات

)1(.Masonand Barny",OP, cit., ChapterVllandV111,166-701PP
)2(

.SharonThorns," the Hospital at Bahrain" in Neglected Arabia, no
,44.13October- December2091 P
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)1(.منعزلةحياةيعيشأنهالمتوقعمنمجتمعفيأوصديقات

كالفرلياليناورقدمتهاسابقةتقاريرأيضاانظر(9)

Eleanor Calverly, My Arabian Days and Nights: Medical Mission

(5891,inold Kuwait (New York

الغربيونيحتفظفبينمابسيطامفهوماليسالمجتمعفيالمرأةلدورالإسلاممفهوم

تحملالتيالكثيفالأسودالوجهوحجاب"الغيرةبسببالمحروسالحرلمدبصورة

فيءالنسالبعضالهريةمنمعينةبنسبةسمحقدالاسلامأنإلاالحقيقةبعض

المنزلخارجوعملتبالحجابتقليديالاتتمسكمثلاالبدويةقالمرأة:معينةأدوار

النساءبعضذلكفيويشبههاالخيامأوتنصبالحيواناتترعىالرجلزميلهامع

كانالنسوةهؤلاءأخرىطبيةوأعمالالأمومةرعايةفييعملناللاتيالمددفي

منغالباكنوإنالتزامااكثرالإسلاميةالمجتعاتفيوحدهنالحركةحريةلهن

العربأوالسنياتالمسلماتمنمطلقايكنولمالمسلماتغيرمنأوالسود

كانتفقد(البعثةءكنسا)المتوسطةأوالعلياالطبقةءلنسابالنسبةاما.الأقحاح

كانتوكذلك.جديدأتطورأتعدبحرلةو!ركهنالمهنمنمهنةفيمشاركتهن

مدارسفيفعلنكما)والكتابةءةالقراالمرأةتتعلمأنأوالمدرساتءالنسافكرة

يجبالمنصرات،ألنساأوائلبأننتذكرأنعلينايجبنفسهالوقتوفي.(البعثة

النساءعددفكم.العشرينالقرنأواثلفيالفربيبالمقياسحتىاستثناءعذهن

كانتمنالقلةهذهمنوكم؟كالغرلياليناورأيامفيالطبمعاهددخلناللاتي

كالكويت.وصعبةقاسيةمدينةفيلهاممارسةأولستختار

حركةمعركةاتجاهفيحقيقيةقفزةبأنهاالتنصيريةالتجرلةإلىالنظريجبوهكذا

كذلك.الفربفيولكنالأوسطالشرقفيفقطكاليسالمرأةتحردر!!

وعدمالرجلومساعدةالرعيفيالبدويةالمرأةعملأنإلىهناالانتباهينبغي)
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Thornsتومسالدكتوركانحتىا209عامحلأنوها

أرسىقدالطبيالبرنامجنجاجبأنفيهيوضحتقريراقدمقد

بالشكاتسمتالتيالعصرةحتىللبعثةوالاحترامالثقةدعائم

مريضالافسبعةمنأكثرمعالجةتمفقد.الضيافةكوموعدم

عملية41إجراءتمكماا209إلى0091منالفترةفيفيها

.(1(التخديرتحتجراحية

التعصب"بأنالعراقمحطةعنتومسالدكتوروكتب

بأنيعتقدونأصبحواأنفسهمالشيوخإن،مايذوبسرعان

.")2(البعثةطبيبيعالجهمأنالصحيحالعمل

والطهارةبالعفهالالتزاممعحياتهاطبيعةتفرضهأمربالحجابالشديدالتقيدا

الغربيبالمفهوماختلاطاليسفهذا.الزراعيةالمجتمعاتفيالمرأةتفعلهماكذلك

علىمقتصرأيضافهوالتوليدلمهنهءالنسابعضخروجمنإليهأشارتماأما

وأالسنياتمنغالبايكنلمالنسوةإنوقولها.اخملاطفيهفليسءالنسامجتمع

فمدللتعليموبالنسبة.وتلكهذهبينتشريعهنيلايفرقفالاسلامالسودمنكن

بتعليميأمروالاسلامءسواحدعلىوالمرأةالرجلعلىمسيطرأالجهلكان

المترجم().(الجنسين

Sharon.A"4(ول1) Thorns," Six Months in the Bahrain Dispensary

.3.no.34,July- September,2091P،!ف
.4صالسابقالمرجع(2)

1_4_
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التذكاريلانسنقلمستشفىالأساسحجروضعلحظةكانت

Lansingالبصرةفي Memorial Hospitalلأولئكفخرلحظة

عاماعشرتسعةقبلالمشؤومالبصرةمحطةبدايةيذكرونالذين

جىجيالقسكتبفقد.بالمغادرةالمنصرينالواليأمرعندما

Jبننق . Penning.!تصدرهالذيالسنويربعالتقريرفيك

الحفلىحضرواالذينالأعيانهئاتحولبحماسةكتبالبعثة

والمعلمونوالملاليالبلديةورئيسالنقيبوكيلبينهمهنوكان

فييجلمسكان)الأقوياءالأراضيوملاكالرسميونوالموظفون

الرحمنوعبذالحرييةالسفينةوقائدالجندوقائدالواليالمنصة

سرورهعنفيهعبرالتركيةباللغةخطاباالباشاألقى.باشا

لهذاتشيدلبنايةالأساسحجروضعفيالمشاركةفيالبالغ

الكبيرةوامالهالأطباءلعملتقديوهعنعبركما.الغرض

.")1(وفائدتهاالمستشفىبنجاج

البعثةأطباءمقراهبماالكويتأميرمباركالشيختأثو

بنتآرثرالدكتوريدعوجعلهممابالغاتأثرأالعواقفي

Dr Arther Bennetليؤسسالكويتإلىللحضور0191عام

)1(

Reverend Gerrit .J Pennings," Laying the cornerstone of the Basrah

.6-9.Hospital",in ،!! no.,73 April- June,0191 PP

42--

http://kotob.has.it



.)1(فيهامستشفى

لهموقذمالمنصرينلنقلالخاصقاربهالكويتحاكموأرسل

ذلك.)2(ومعالمستشفىبناءفيللشروعالبناءوموادالأرض

شرعالذيالوقتفيللنساءمستوصففيالعملبدأفقد

.1591عامفيهالعملفرغمناسبمستمفمفىءبنافيالعمل

للغةوبخاصةمتفتحاجمهوراالبعثةمدارسوجدتكذلك

البصرةفىالصغارللأولادمدرسةفبدأت.والعلومالإنجليزية

البحرينفيأخرىمدرسةوجيزةفترةبعدوتلاها،4091عام

Peterزويمربيترأنشأمسقطوفي Zwemerصغيرةمدرسة

استولىللعبيدسفينةمنأنقذهمالذينالأيتاملتعليممسقطفي

وكانالنموفيالمدرسةهذهاستمرتوقد.البريطانيونعليها

(1)

KuwaitMinistry,خك! of Guidane and Information
,aWelfare State (Nairobi,,6391.p41 and Mrs. Dorothy .B Scudder

,TheBeginnings of Medical Work in Kuwait, "an addresspresented"
to the Family Development Society of Kuwait on 4 April 6791 at th

-KuwaitSheraton، as part of a seminar entiteled, " The Futre of Me
,(dicalServicec in Kuwsit,11.1.p (RCA Archives, New Brunswick

)2(

*!!Reverend Gerrit .J Pennings," Work at Kuwait Reopened," in

14-11..lectedArabia,,74.on July- September,0191 pp
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كبيرأجمهورأإنحتىومنتظماكبيرأالمدارسهذهفيالحضور

عامالبح!رينفيالتخرجحفلحضرالشيخوزيريضم

نأجدا"ومامرغوبةالإنجليزيةاللغةدروسكانت7091.)1(

المالكةالأسرةأعضاءمنخمسةكانحتى8091عامحل

عددازداد1291عاموفي.)2(البعثةمدارسفييدرسون

وقد.أخرىمدرسةإئشاءإلىدعامماالبصرةفيالطلاب

مدرسةوهومغزىذواسمعليهاأطلقالتيالمدرسةأسست

.الكبيرةالآمال

إذاوالطبيالتعليميالبعثةلعملالواضحالنجاحأصبح

.شديدةضميرأزمةفيسببا"التنصيرمجالفيبفشلهاماقورن

البدايةمنذالبحرينفيالمشكلةهذهحولالقلقزويمرأصابلقد

كلرغمالأمامإلىالدينيالعملدفعوجوبعلىبعنفوأصر

علىالاعتراضإن":يقول3918عامكتبوقد.المعارضة

وهذا،الإنجيليةمكتبتناحوليتركزمازالالبحرينفيناوجؤ

(1)

Reverend Frederick .J Barny, "Bahrain Parish Letter," in Neglected

.7.Ararbia,no.,67 October- December,1908,p

)2(

11.96,Educational Work, Bahrain,,8091" in Neglected Arabia no

.10.April- June,9091 p
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ئستطيعمابكلدفعهيجبعملنامنالجزءهذابأنأكيدمؤشر

!)9("ثمنكلفوقاللهكلمةوأن

الهدفعلىنفسهابالدرجةمصرأأيضاكانتينجيمسوكان

منبيأسيكتبجيمسمازال7918عاموحتىللبعثةالأول

الروحيةعملنانتائجأنوالحزنالخزيمن":قائلاالبصرة

.")2(جداقليلة

أطباءبصفتهمأكثرقبولاالمنصروناكتسبوبينما

سببهناك.قولياقبولاإلاالدينيلعملهميجدوالمومعلمين

بهمووثقوافعلأأحبوهمقدالعربالمضيفينبأنللاعتقادوجيه

معتقداتهملايشاركونهمأنهممنبالرغمدينرجالبوصفهم

التسامحإلى(وسلمعليهالله)صلىمحمددعافقد،الدينية

سابقةهناكوكان."كتابأهل"لأنهمواليهودالنصارىمع

وعارفأمتعلمارجلأ(الحكيم)الطبيبيكوقبأنإسلامية

العربقبولفيالفطرةمعتناقضهناكليسفلذلك.بالديق

(1)

,Samuel.M Zwemer in Field Reports, no,8 October- December
,3918.5.p

)2(

-JamesCantine, Basrah and Bahrain," in Field Reports, n,22 April

6.9.7948،June
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معالجبأنه(اللهضيفلقبتحبباعليهأطلقواالذي)لزويمر

شارونالدكتورأما.للنصرانيةلدعوتهالخضوعدونومنصر

فهمفيأكبرصعويةوجدفقدأكثرالملتزمةالخلفيةذوتومس

إحدىفيبانزعاجووصفه(نفاق)الظاهرالدينيالتسامحهذا

صباجكلبالوعظعمومازويمرالسيديقوم":قائلأرسائله

والمرضى،راسخبإيماننقللمإنواضحواهتماممتزايدبانتباه

متخوفلكني،إليهايستمعونالتيالكلماتيصدقونماضادة

.")1(ثابتةغيرأسسهيالقويةغيرالأسسمعظمأن

البرهانولكنمشجعةبدتالتنصيرفرصأنمنبالرغم

نأالمنصرينعلىوكانضعيفاكانالمجالىهذافيالنجاجعلى

بدونوالتعليميالطبيعملهمماكانإذاأنفسهميسألوا

وجدحتىالشكلبهذاالسؤالوضعأنوما.مايبررهلهالتنصير

طلتوقد.بالنفيالإجابةعلىمجبرينأنفسهمالمنصرينمعظم

وتختفيتظهرالتنصيريةالمجالسفيالسؤالهذاحولالمناظرة

فيالمعروفالباحث،!؟ه؟كاي،334!إسفانجونحددوقد

رسالةفيالجزيرةفيللبعثةالمشكلةهذهالعرييةالشؤون

)1(

*!!Sharon .J Thorns " Six Months in Bahrain Dispensary," in

4.ectedArabia, no.,43 July-,2091.tpES p
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فيها:قال1391عامكتبها

شيء.لأيويغتصبالمسيحلمملكةيتنكرهنالأنه؟هنانحنلماذا"

مساعدفأمرذلثعداهاوكل.عرشهإلىالمليكلنعيد؟هنانحن

والمستشفىالطبيبهدفكانإذا.للهدفوسيلةهوإنما.وثانوي

عائقالهدففهذا،الجسدآلاملتخفيفهوكمجالنامجالفي

الإسلاممحارلةفيالأساس!يالمجيدةالاعماللأنمساعدوليس

بلدفيمجهزةكائت.مهمافالمدرسة.الفكرةهدهدعمثمنولانتحمل

العقلتثقفكانتإذاقيمةذا!غيرتكرنأنمنأسوأفهيهذامثل

لدينافضائلناويشوهونعيوبنايأخذونأوغادمتعلمينتنتجلائها

لديناليكونالطريقفي.ونحنبأطبائنافخورونونحنممتازةمستشفيا!

المسيحلجعللغايةكوسيلةولكنالنشاطينكلاندفعنحنجيدةمدارس

)1(."ملكا

وجدتالبعثةعملبدءعلىقرنربعانقضىأنوبعد

كانوبهذلكبهاتفخرالتيالإنجازاتمنالكثيرلديهاأنالبعثة

منمكونةمجموعةفمن.القلقإلىيدعومماالكثيرهناك

عددنمالهمولاخبرةالعملبهذاعهـدحديثيمنصريقثلاثة

منصر!وعشرينأربعةإلىفوصلوا،عاديةغيربصورةأفرادها

خارجيةمح!تلثلاثبالزيارةويقومونمحطاتخمسيسيرون

()1

,JohnVan Ess," What Are We Here For?" in Neglected Arabia, no

،86.17.July- September,1391 p
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مدارسفييدرسونطالبمئتيمنأكثروهناك،دائمةشبه

والكتبالإنجيلتوزعمكتباتأربعوهناك،الثمانيالبعثة

وأكثر،والعرييةالإنجليزيةباللغتينالدينيةوالدعائيةالثقافية

مستشفياتفيسنةكليعالجونمريضألفوعشرينثلاثةمن

البعثةلإنجازاتالمؤثرالسجلهذامقابلوفيالخمسةالبعثة

ضيفأوجدلقد.التنصيريللفشلالمؤلمالسجلوضعيجب

تنصيرفيالسريعللهدفالعربيةالبعثةالروادوالمنصرونالله

حصلواقديكونوالم91اLمحامحلولوحتىذلكومعالجزيرة

إلىأقربأنهميبدواولمالمتنصرينمنجداقليلعددعلىإلا

ركزكماالمشكلةهن!هحولالجدالإن.بدأواعندماه!فهم

خلالمرةبعدمرةإثارتهايجبكانإسفانجونعليها

القادمة.سنةالخمسين

هيكما،نفسهاالجزيرةبعثةوجدتاللحظةهذهفيولكن

بانفجارانهارشيءوكلأعظممشكلةفيالعالمبقيةفيالحال

.4191فيالأولىالعالميةالحرب
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الرشدسنتب!لخالعربيةالبعثة
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الرشدسنتبلغالعرييةالبعثة

(1591-3391

Archdukفرديناندارشدوكاغتيالحادثكان Ferdinand

التيالفاصلةالأحداثأحد1491أغسطسفيسراييفوفي

آلافبعدوعلى.العالمتاريخمجرىعلىتأثيرلهاسيكون

الأجزاءفيبآثارهسريعاالبعثةشعرتالخليجفيالأهيال

لخوضتستعدكانتالتيالعثمانيةالأمبراطوريةمنالمتبقية

وفرنسابريطانيابينالوديالاتفاقضدألمانيابجانبالحرب

فيالبريطانيةالاستطلاعقواتهبطتأنفما،ألمانياضد

لمستشفيا!أصبححتىالقدسنحواللنبيوتحركالرافدينوادي

القاثمةأهميتهاإلىفبالإضافة.جديدةأهميةالخمسةالبعثة

أصبحفقدالحديثوالطبللعلومكدعاةالأهليالمجتمعلدى

وذلكالحربيةللجهودبمساندتهمتتعلقأهميةالاقللأطباء

وينا".الجبهةمنالعاثدينالجنودمنالجرحىبآلافبالاهتمام

Lansingالتذكاريلانسنقممششفىفإناليبعثةتقاريرعلى

وذلكخاصةبصفةأتراكبجنودازدحمقدبالبصرةولا!الاا53أكاأ
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)1(.1591عامربيعبحلرل

والولاياتبريطانيا،الغربيةالقوىأنمنويالرغم

علىالخارجيةالبعثةمواقعإلىنظروا،خاصةبصفةالمتحدة

الخطواتمننوعوهذا-الحربيالحلفاءمجهودمنجزءانها

أما.الإغاثةوتنتظرمحاصرةوأنها-الإمبرياليةالاحتياطية

لمإنقويسياسيحيادعلىحافظوافقدأنفسهمالمنصرون

الأتراكالجنودمنفالجرحى،الحربخلالأيضاعاطفيايكن

تلقاهانظراؤهمالتيكتلكوخبيرةفائقةعنايةتلقواا159عام

حتىذلكبعدوالمنصرون)2(.سنواتثلاثبعدالبريطانيينمن

ليسالخليجفيوجودهمأنإلاالغربموقفإلىيميلونلوكانوا

ولأجلهم.العربمعللعملفقظجاؤواولكنهمالغرييينلخدمة

جزئياأنهمإلىطرقعدةومنأنفسهمإلىينظرونأصبحوالقد

يعانون.وكانوامسقطيونأو،كويتيون،بحرينيون،عراقيون

إلىأخرىمرةالحربأمواجامتدتكلماالناسهؤلاءبجوار

(1)

Red Cross and Red Crescent work inا.ت.اDr. A + her .K Bennet, M

.5-8.Arabia"in Neglected Arabia,39,on April-June,,1591 PP

دد!رويخاالعشريناتأوائلفيالبصرةمستشفىدوربينالمقارنةالجديرمن(2)

الجانبينكلاالأخيرعالجحيثا769بيروتفيالأمريكيةالجامعةمستشفى

اللبنانية.الأهليةالحربفي
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الأدنى.الشرقفيالقديمةالحربمواقع

تأييدإلىيميلالذيالبعثةموقفحقيقةمنوبالرغم

عملبأيتقملمأنهاإلاالعظمىالحربفيالرابحالجانب

فينشطةتكنلمالبعثةأنومع.الخليجفيموقفهايناقض

الجكوماتجانبمنواضحةتحركاتهناككانتفقدالمطالبة

فقد،البعثةنشاطلتأييدالبريطانيةأخصوبصورةالأمريكية

الشحناتمنكجزءوالدواءالغذائيةالإمداداتإيصاليتمكان

موانىءإلىترددتالتيالحربيةالسفننقلتكما،الحريية

سيصبحونالذينأنربالذكالجديرومن.والطرودالبريدالخليج

بأنهامسقطفيالتنصيريةالنشاطاتمنشكفيبعدفيما

يبدوأنهم.)1((بريطانيةغيروبالتالي)أمريكيةنشاطات

ماتزالاليوم.وحتىالحربسنواتفيبعثتهمكأنهاالبعثةتبنوا

الدبلوماسيينالممثلينمعجيدةروابطعلىتحافظالعربيةالبعثة

الخليج.فيوالأمريكانالبريطانيين

فيالبريطانيالمقيمقاما169عامنهايةاقترابومع

Percyكوكسبيرسسيرالبصرةفيالعاموالقنصلالخليج Cox

الهنديالمكتبفيالسجلاتمكتبة(1)

India Office Library of Records, Orbit House, Black Friar' s Road

nodnoL/2/3/3/15&3. Arabian Correspodence. See especiallyno. R

مسقط.فيتومسالدكتوردورالتقاريرهذهتناقشحيث
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سإإمإتشعليهايطلقالملكيةالبحريةمنسفينةبوضع

HMSكليو Clioياوليامالقسلحملالبعثةتصرفتحت

Williamشامبرلين .I Chamberlinحينئذيعملكانالذي

الدكتوروكذلكنيويوركفيالعربيةللبعثةخارجياسكرتيرأ

Stanelyمايلرياجيستائلي Mylreaمحطاتحولجولةفي

)9(.الخليجفيالمختلفةالبعثة

عدمعلىدائماحريصةكانتالعربيةالبعثةأنمنوبالرغم

منسواءعنهاتنوبأولتمثيلهاأجنبيةجهةأيتدخل

نأتستطعلمأنهاإلا)1(الأمريكيةأوالبريطانيةالسلطات

ممانيةحسنعنتنبىءوالتيالكريمةاللمحاتهذهترفض-

الرسميين.لزوارهاوسريعةامنةتسهيلا!إضطاءإلىأدى

)1(

Reverend .W .I Chamberlain," A Tour in the Persian Gulf " in

C..4الاول- .S!ل،G،11-3.NeglectedArabia, no 001 Jan- Mar.,1791.PP
rea, Kuwait before the Oil (unpuplished manuscript in the RCA

,)k.82-08.PPشأArchives, NewBrunswi

التاسعالقرنمنصريعنالعرليةالجزيرةفيالبروتستان!تالمنصروناختلف()2

أنفسهمالأخيرونعرض!ابمفبالمجالهذافيالمتوسطالبحرشرقفيعشر

أهدإفهم،لتحقيقاحتاجواعندماأوطانهمفيوالدبلوماسيةالعمسثريةللضغوط

تؤثرأن!اولرلمقدراتهاعلىت!عتعدأنالبدايةمنذاصرتالعربيةالبعثةولكن

ألبريطانيةالحربيةالسفنأنمنوبالرغم.الخارجيةالأهريكيةالسياسةفي
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وجودمعتلاءمواالذيخنالخليجحكامموقفبهذاوشبيه

علىيعاملونهميعودواولمالمحليالواقعمنكجزءالمنصرين

لدىالقوةبمظاهرالتأثرمنيفلتوالملكنهمتماماغرياءأنهم

الملكيةالبحريةبنادقحمايةتحتأصبحواحينماالمنصرين

البريطانية.

الحربمنالعرييةالبعثةخرجتطرقعدةومنوهكذا

الامت!خفيفالمنصروناستطاعحيثقوةازدادتوقدالأولى

فائدتهموأظهروا،الحربخلالالجانبينكلامنالجرحىالجنود

الغربيةالقوىوعيوبازدياد.والغربيينالعربهنلكلالعملية

عنخرجوافقدوجغرافيأاقتصادياالعربيالخليجبأهمية

كانفقدالبريدأوالإمدأداتلايصالالبعثةقبلمنأحيانااستخدمتوالأمريكية

فقدالمتوسطالبحرففيأخرىجهةومن.مساهمتهمإليهماوصلتهومدىهذا

فيالفرقاطاتمنحربيةسفنستمنمكونباسطولالمتحدةالولاياتأحتفطت

منوذلك.لهاقاعدةمنوركافيماهونبورتمنمتخذةعشرالتاسعالقرنأوائل

وتشجيعالأمريكيةالتجاريةالمصالحوحمايةالمنصرينتأييدفيالإسراعأجل

الدبلوماسي.التبادل

انظر:

James .AField,op,cit., .213-176.PP andJoseph .L Grabill, Protestant
-Dinlomacvand thie NearEast Missionary Influenceon American Pol

(1917,Minneopolis)!
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أعظمكانوربما.)1(التنصيريالنشارويؤيدونوأخذواطبيعتهم

فيالبريطانيينوتثبيت،العثمانيةالإمبرطوريةلإخراجأثر

وضعتالحرب،أنسوريافيوالفرنسيينالأردنوشرق،العراق

منوأصبح.الأوسطالشرقعزلةمنونصفلقرنحدا

إهمالتواصلأنالإسلاميةالمجتمعاتعلىالمستحيل

التيوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالضخمةالتغيرات

بصفةإليهاينظركانفقدأمريكاأما.الغرييالعالمتهزكانت

والتطور.الحديثةالديموقراطيةالمبادىءبطلهأنهاعلىخاصة

Woodrowولسونودرو:ف Wilsonفيمابلادهلهتنكرتالذي

وصلعندمابارشىشوارعفيواسعاترحيبأيلقىكانبعد

فيالرئيسةبالعناوينمستأثراللسلامبارش!مؤتمرلحضورإليها

نظرفيعاليامكاناتتسنمأمريكاظلتلقد.العالمصحف

لأئهاالثالثالعالمدولمنوغيرهالأوسطالشرقفيالجماهير

تسعىأوجديدةمستعمراتتكسبأنتحاوللممنتصرةكقوة

K.بارتآرثرسيرالفريق11) .C .B Sir ArthurBarretالاستطلاعقوةقائد

لانسنقلمستشفىروبيةات!أرلعينمبلغالتقاريرعلىءبناقدمقدالبرلطانية

Lansingميموريال Memorial Hospitria1منهتقديرأا19'1عامالبصرةفي

البريطانية.للقوأتقدمتالتيالطبيةللخدهات
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الإجماليالتأثيرإن.السلاممؤتمرفينفوذدوائركسبإلى

كماإيجابيايكنلمالعربيةالبعثةحظوقعلىالعالميةللحرب

أنهامنفبالرغم.للاعتقادالمشرقةالصورةهذهتقودناأنيمكن

أنهاإلاوجوهعدةومنالماديةالناحيةمنأقوىأصبحت

هذافحتى.الخطيرةللمشكلةنتيجةسيءبشكلأضعفت

هيجهودهمبأنالباطنولوبعقلهميفكرونالمنصرونكانالوقت

.وتطويرهالعالملتحضيرمنهامفرولاقائمةعمليةمنجزء

مستوىوفيئالنظاقةفيالتحسنبأنمعروفالقدكان

المجتمعفينصرانيةفضائلبأنهاالاتصالاتوفيالمعيشة

التنصيريةالبعثاتلهدفمساندةبأنهاإليهاونظرالعربي

الجهلمحاربةإلىطريقاالحديثةالتقنيةكانتوقدالنهائي

Victor4.الفكتوريالعقلففي.والروحيالعلمي an B

والعلميالروحيالجهلبينالتفريقكان،الحقيقةفي

Mrsمايلرياالسيدةكتبت.وقدضعيفا Mylreaباحتلالمرحبة

الطرقتحسنإلىمشيرة1891عامللبصرةبريطانيا

منجزبمبصفتهاوالمدارسوالمستشفياتوالمواصلاصا

المنصرونكانوهكذا)1(.المزدهرة"النصرانيةالحضارة"

)1(

Stanley .G Mylrea, " AVisit to Basrah," in Neglected Arabiaح..Mrs

.،7010.12-9Oct.- Dec.,1891 ppول
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العلميةالمعرفة)وينشرون"نصرانيادواء"يقدمون

العالمظهروقدومدارسهمعياداتهمخلالمن"النصرانية

والأهدافللقيمتأييدهفيموحدا"النصراني)أوالغريي

نصرانيةدولةبتصارعالعالميةالحربتوجاء"النصرانية"

الغربيةالوحدةلأسطورةحدا"واضعةأخرىدولةمع

المنصرينمنكثيرأأجبرتنفسهالوقتوفي"النصرإثيةأو"

بالتزامهالحديثالغربيالمجتمعجديةفيالأولللمرةيشكواأن

الحربمابعدفترةفيالعرييهالبعثةورثتوقد.بالنصرانية

بالتغيرمهددالمؤخرةحارسبأنتشعروبدأتأخرىضميرأزمة

الغربي.المجتعفي

اليوميالميداننيعملهمفيالمنصرونانشغلفقدذلكومع

انهيارفيللتفكيروقتلديهميتبقولموتعليموعلاجوعظمن

فيالإنتاجارتفعلقد.هوطنهافي"النصرانيةالحضارة)

توسعتحيثعاديةغيربصورةالحربتلتالتبمالسنوات

عليهاحصلتالتيمكاسبهاوقوت،الميادينكلفيعملياتها

خاصةمنازلفيالعملعلىمجبرينسابقاكانوافقدبصعوبة

.والازدهاروالعمرانوالتقدمالنظافةيندهوالإسلامأنإلىهناالتنبيهريجب

المزاعمهذهواعلانالمنصرينهؤلاءدخولإلىأدىدينهمعنالمسلمل!بعدولكن

المترجم().الباطلة
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بناءعلىقادرونفهمالا!أما،المناويةويطريقةأوعيادات

علىالقدرةلديهموأصبحالطلبحسبالحديثةالمستشفيات

السابقفيالمنصريننشاروكانوفيما.المتطورةالأجهزةءشرا

إرسالعلىتادرونالاقفهمالساحليةالمدنبعضعلىيقتصر

كانتلقد.العربيةالجزيرةقلبوإلىوالفراتدجلةعبربعثا!

المخطظللتنصيرالفتراتأعظم3391حتى1591منالفترة

عددعلىقاصرةالبعثةمدارسكانتوحينما.الطبيوالعمل

فمدارسهمالحضورعلىلايواظبونوأحياناالطلابمنصغير

المنتظمينالطلابومنالتشبعدرجةحتىومزدحمةكبيرةالان

بلغتلقد.المعرفةعنبحثا"الاعماركلومنوإناثاذكورا

حقا.الرشدسنالبعثة

موقعينسوىيكنلمالأولىالعالميةالحرببدايةفي

وكاتميناسبا"مقرالمجدالبعثةمحطاتمن"طبيتينمحطتين"

Masonالتذكاريماسونمسششفى Memorial Hospitalعندما

90ضامإنجازهتم Yعلىالخليجفيالأولهوالبحرينفيا

مستشفىءبناالبعثةأتمتسنواتتسعويعد.)1(الإطلاق

)1(

.S.44.J Thoms," The Hospital at Bahrain" in Neglected Arabia no

16-12..Oct.-,2091,.ceD pp
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الدكتوربدأالأثناءهذهوفي.)1(البصرةفيالتذكاريلانسنق

فيللرجالمستشفىءبنافيالعملمايلريا.جي.إس.س

غريبةبناءموادوهيالمسلحالإسمنتمنبناؤهيتمالكويت

انتهى.الوقتذلكفيالخليجعربلمبانيبالنسبةوراثعة

أربعويعد.)2(1591عامالكويتمستشفىبناءفيالعمل

وفي)3(.الكويتفيءللنسامستشفىالبعثةافتتحتسنوات

فيويدأت2491سنةءللنسامستوصفاالبعثةأقامتالبحرين

التذكاريماسونلمستشفىكتتمةءللنسامستشفىتشييد

فيكثيرةاحتفالاتحينهاوأقيمت2691سنةذلكانجازوتم

Marionالتذكاريولزتومزماريونمستشفىافتتاج Wells

Thorns Memorial Hospitalمنحشدينتظرافتتاحهكانالذى

مستشفىبدأالبصرةوفيالمنتظراتالبحرينياتءالنسامن

أنشأتالتيالبريطائيةالإدارةمنمنافسةيجدالبعثة

قررت2691سنةوبحلول291.عامالعسكريمستشفاها

مستشفىونقلالبصرةفيالطبيبرنامجهاإغلاقالبعثة

الداخلفيميلاا05تبعدالتيالعمارةإلىLansingلانسنق

)1(

154-153صنفسهالمرجع(2)

591-491صنفسهالمرجع)3(

nosaM.148-147.and Barny,op, cit., pp
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البصرةفيباقيةظلتالأولادمدرسةولكن،دجلةئهرعلى

محطتها،إلىجديدةمرافقإلىالطبيكادرهاالبعثةونقلت

تماثلرئيسيةمحطةالا!أصبحتالتيالعمارةفيالصغيرة

.والبصرةالبحرين

الحرببعدمافترةفيالبعثةلدىالإعماربرنامجتأثيرإن

التعزيزيةأوالتوسعيةالفترةهذهففي،الطبيةالمرافقتعدى

ومنازلمداربرلتكونتشييدهاأوالبناياتءبشراالبعثةقامت

طويلةفترةوبعدوأخيرا.الاراضيبعضشراءتمكماوكنائس

Myعامالبحرينفيللمنصرينمناسبسكنيمقربناءتم

وغيرقاسيةأوضاعايعيشونالوقتهذاحتىكانواال!ين

ومريحوجميلمتينمنزلبناءتمالأثناءهذهوفي.)1(صحية

مايلرياللدكتورسكنيامقراليكون()1691الكويتفي

الكالفيرليزلعائلةمنزلبنيالتاليةالسنةوفي.وعائلته

Calverlysفيللبناتمدرسةأسست2291عاموفي)2(.

فيتثصيريةكنيسةأقيمت3191سنةوفي،البحرين

)1(

Paul .W Harrison"The Doctor' s Greatest Opportunity", in Neglected

12..Arabia,,99.on Oct.-,1691.ceD p

)2(
11Mylrea, op. 55.tic and Eleanor Calverley," ALetter From Kuwait

ni.13.Neglected Arabia,,201.on July- September,1971,p
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الأراضياشتريتالبعئةمحطاتكلوفيوهكذاالكويت

.)1(وإخلاصبنشاروالبعثةأعمالونفذتالمبانيوأقيمت

فيالتطوراتأبرزمنواحداالحرببعدمافترةشهدت

وقعهوماالحدثهذا.البعثةعملساحةفيوليسنيويورك

مجلسأوصىفقدالواقعبالأمرالاعترافمن2491عام

بالاعترافالبروتستانتيةالإصلاحيةللكنيسةالخارجيةالشؤون

البعثاتمجلسإلىضمهاوتمرسميااعترافاالعربيةبالبعثة

وإصرارهمبجهودهمالأوائلالروادتمكنوهكذا.)2(الخارجية

معروفةكانتمنطقةفيمستقلةبعثةفيالعملفييشرعواأن

المخلصةالجهودخلالومن.إليهاالوصوللايمكنبأنهسلفا

نأالبعثةاستطاعتوالوعاقوالأطباءالمعلمينمنقليلىلعدد

كانتلقد.التنصيريالمجتمعبقيةلدىالقبولعلىتحصل

S.زويمرصموئيلوهمللمؤسسينفخرلحظة Zwemerوجيمس

J.كانتين Cantineلانسنقجيجونالقسالمخلصوناصحهم

John .G Lansingفيوالتفسيرالقديمالعهدلغةأستاذ

Newاللاهوتينيوبرونزويكمعهد Brunswickموافقةمكنت

مراكزتأسيسمنالبعثة(الخارجيةالبعثاتمجلساالمجلس

1()،9 cit., Chapter،هXIMason and Barny

.241-023صصنفسهالمرجع)2(
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\AMعامففيالميدانيةالعملياتوتوسيعالميدانفيإضافية

حلولمعثم(البصرةفيكلهم)فقطثلاثةالمنصرونكان

عاموفي،عشرةإلىالبعثةأعضاءعددازدادالجديدالقرن

خمسةأصبحرا3391عامربحلول18عددهمبلغ1591

فيمنصرأعشرسبعة:كالتاليتوزيعفموكان.وثلاثين

وخمسة،البحرينفيرثمانية(العمارةذلكفيبما)البصرة

منالمقدرةالآنالبعثةلدىأصبحلقد.)1(والكويتمسق!في

بالإضافةمخططةتنصيريةنمثماطاتفيللبدءالعاملةالأيدي

توسيعالبعثةقدرةفيكانلقد.الدائمةالمحطاتإقامةإلى

عربمنأكبرعددإلىوالرصولكبيرةبصورةعملياتهاقاعدة

إلى91اةمنالفترةتشهدأنغريبافليسولذلك،الخليج

إلىالمنصرونوانطلقالاستكشافيهالرحلاتفيزيادة3391

ذلكمنوأهم)2(.(2191)بغدادوإلى()1891الناصرية

العربيةالجزيرةأنحاءفيتجولتالطبيةالتنصيريةالبعثاتأن

منصرأأربعينمنأكثرأبدألديهايكنلمالبعثةأنبالاهتمامالجديرمن)1(

السنواتأكثرفيحتىالأوقاتمنوقتأيفيالميدانفيكاملاوقتايعملون

.والخمسيناتالأربعيناتفيوهيازدحاما

M

James Cantine," Baghdad,1912, "in ،!,117.on April

,enuJ.17-15.,2191pp-
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عامالبحرينمنالدوحةإلىاستكشافيةبرحلةفقامتمرةلأول

الساحلإلىورحلة9191فيالمحميةالإماراتوإلى1891

Louis.ديمبيد.لوش!بهاقامالعماني .P Dame2591عام

عامواليمنالجزيرةغربجنوبإلىبرحلةنفسههوقامكما

قامالجعلانصحراءعبرجريءغزوهناككانكما،3291

W.!ستورمهارولددبليوالدكتوربها Harold Stoالسنةفي

النائيةالمناطقإلىالائطلاقالأهميةفىذلكفاقوربما.نفسها

الجزيرةداخلإلىمنتطمةمهماتترتيبثمالجزيرةفي

ليعالجهمالألوفبعدالألوفتجمعحيثالرياضومنها

Paul.W.هارشمون.دبليوبولالدكتور Harrison!1491عاب

أعوامفيمماثلةبجولاتديمالدكتورقاموكذلك9191و

ديمالدكتوربهاقامالتيرحلتهوفيو24913391و2191

me*9عام Y Lكبرىعملية36وأجرىمريضا3374اعالج

.)1(وريديةحقنةا5بإعطاءوقامصغرىعمليةا0وا

عظيمامصدراللمنصرينبالنسبةالداخلفتحكانلقد

العملمنطويلةلسنواتمبرركأنهوبداوإثارتهملتشجيعهم

)1(

*!!Dr LouisP.Dame, "Touring Inland Arabia," inn11 TA
6-3..no.,03l July- September,,2591 pp
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هدفهمتحقيقفيأخيرأبالنجاحبوعدهملتمسكهمووفاءالشاق

انطلاقامنالداخلاحتلال."...الجزيرةفيوهوالتنصيرالأصلي

عواملعدةاشتركتولقد.لهمقاعدةاتخذوهالذي"الساحل

أثرلهاكانالحربمكاسبأنذلكممكنةالرحلاتهذهلجعل

والبعثاتالعزيزعبدالملكبينلقاءأولفكان.صغيرأليس

عبدالملكسماعفعند4191عامربيعفيالأمريكيةالتنصيرية

الكويتفيماهرغرييطبيبوجودعنمباركالشيخالعزيزمن

ليرى.)1(الملكمخيمإلىمايلرياالدكتورمباركالشيخبعث!

الملكحاشيةأفرادبعضلعلاجشيئايفعلأنيستطيعكانإذا

لايمكنمناسبةهذهبأنمايلرياالدكتورإحساسإن.العزيزعبد

عنمستفسراسعودابنإلىتوجههؤلاءعالجأنفبعدتفويتها

الحاكمولكن،الرياضفيللبعثةمستشفىتأسيسإمكان

قائلأ:موقفهوشرحرفضالسعودي

ولواحددينمنفقطليسواالجزيرةوس!وجالإن"

جمدأأعرفوانا"الدبنهدامنواحدمدهبمنإنهم

فإنكمفيهاواستقرواأرضيدخلواإذاالمنصرينبأن

قلقيحدثوسوفوكتبكمالحاصةيرسالتكمستأتون

)1(

.C..S.GMylrea, "The Thin Edge of the Wedge," in Neglected Arabia

,29.on.22-17.Jan.-,1591.raMpp
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المتاد؟.لييسمبسولىوهداوجاليلدى

أحتاجكمعندما.اخردينلأيزيايةحتىاقدملنلا

لتعيشوادعوتكماستطمعلنولكني،ثطلبكمسابعث

0)1(،يلاديفيدائمةبصورة

المساعدةطلبمنخائفاسعودابنيكنفلمذلكومع

عامفيوذلكسنواتأربعفبعد.لهاحاجةفيكانعندما

MAبعضوأصيبالمملكةفيالإنفلونزاوباءانتشروعندما

فيللمساعدةالبحرينمنهاريسونالدكتورحضر،المواطنين

.)2(الوباءهذاوقف

منالخليجقادةمختلففيهايطلبالتيالمراتعددوازدادت

حالاتعلاجفيللمساعدةممالكهمعبريتنقلواأنالبعثةأطباء

طلبوهبهذا.واسعنطاقذاتطبيةمشكلاتأوعاديةغير

عبريرتحلواأنأوالدوحةفيمستشفىيبنواأنالمنصرينمن

المنصرينلتعليماتالعربقبول.ونماعمانفيالداخليةالمناطق

والإنجاز.)3(بالثقةالمنصرينإحساسنماكماجديدةرحلةكلفي

هذامنوالثلاثيناتالعشرينا!فيالبعثةازدهرتوهكذا

-Y'rصصالسابقالمرجع،مايلريا(1) YY.

.74صئفسهالممرجع(1)

.002-991صسابقمرجع.وبارنيماسون()2
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فيالخارجيةالمحطاتمنالعديدالبعثةأسستفقد.القرن

طولوعنىالجزيرةوسطإلىجولاتبعدةوقامتالعراق

تقريراديمبيلوشىالدكتورقدم3491عاموفي.الساحل

الانيطلبالعزيزعبدالملكأنفيهيذكرنيويوركفيللمجلس

ازدهر!وكذلك.)9(الجزيرةداخلسنويةبجولاتالبعثةقيام

3391سنةفيطلابهاعددووصلالخمسالبعثةمدارس

)2(.المنتظمينالطلابمن006أكثرمن

البصرةمدرسةفيالمحفرةشمخابنتخرجا329سنةوفي

إلىالبعثةاضطرمماالالتحاقطلباتمنالكثيرهناكوكان

الأملمدرسةفيتخرجوقد.)3(طالبأخمسينقبولرفض

)1(

0103,Barny, ed. Annual Report of the Arabian Mission3391rof
,168.on.3April-,3491,enuJp,كا!فسأ

العالي()الأملللأولادالبصرةمدرسة:يليكماالطلابهؤلاءتوزيعتم(2)

(511)للأولادالبحرينومدرسةطالبة9(0)للبناتعشارومدرسة()286

A()2للأولادالكويتومدرسة،طالبة(111)للبناتالبحرينومدرسة،طالبا

عن:نقلا.طالبا

!!Annual Report of the Arabian Mission,3291rofin

9-110.Arabia,no. 461Jan.- June,,3391pp

)3(

-JohnVan Ess in the Annual Report of the Arabian Missionforl930
,3191.01.in Neglected Arabia,no.161April- Junel923,p
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منالأولىسنةالعشرينفيطالبمئتيمنأكثوالعالي

.)1(عملها

،الازدهارفياستمرالطبيالعملأنكلهذلكمنوأهم

إجراءاستطاعتأنهايذكرللبعثةا329لعامالسنويفالتقرير

أكثروعولج.الثمانيةمستشفماتهافيعمليةوأربعمئةألف

الرقمهذاإلىالعربعددوبوصول.امريض00053من

نأفيالبعثةبدأتالأوبئةمحاربةفيالبعثةوبنجاجالكبير

الحديث.والطبالنظافةنحوالعامالرأيفيتأثيرلهايكون

وزارةإلىالبحرينفيالبريطانيالسياسيالمقيمكتبفقد

قائلأ:المجالهذافيالبعثةنجاجحول!291سنةالخارجية

فيالماضيةالسنواتفيعظيمةخطواتالبعثةحققتلقد"

الحاكمةالعائلاتمنالجديدالجيلفمعظمالولادةحالات

بهمتقتدىالتجارطبقاتجعلمماالبعثةأطباءيستخدمون

0)2("أيضا

)1(

John Van Ess," After twenty Years - an Appraisal," in Neglected

-7.3.Arabiano, ,162 July- September,1 ,329 p

)2(

James .D Belgrave in a letter to Captain .C .G Prior, dated Bahrain

22December,1929.India.حح-5- Office Library of Records, London

spondencبمFileقى32/1/2/15.
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Zahraفريثزهرةكتبتوقد Freethفيطفولتهاحول

تركهالذيالضخمالأثربهذاشبيهةقصصاتذكرالكويت

التطعيمقبولعلىالأهاليبحملهمالكويتفيالمنصرون

.)1(الحديثالطبيوالعلاج

منالطبيةللبعثاتمفيدةرعايةكأنهبدأالذيالأمرهذاإن

السنواتفيوالتقدميينالأقوياءالعربالحكاممنقليلقبل

مباركوالشيخالنقيبرجبوسيدخزعلالشيخمثلمنالأولى

كانلماذاولكن.الجمهورلدىمقبولاأمراأصبحقدوآخرين

ا!ي؟وعلاجهاالبعثةتعاليملقبولاستعدادعلىالمسلمون

علىالبعثةأطباءشجعقدالخليجحكامأحدأنمنفبالرغم

بعثةتأسيسأودينهمإلىدعوتهممنعأنهإلابلادهإلىمراراالعودة

Eleanorكالفرليالينورمنمحاولةثأ.فيهادائمة Calverly،

الأمريكي!،لكنيستهاممثلةالكويتثأالرائداتالطبيباتإحدى

المقبولالشرحهذاقدمتطبيةمنصرةبسرعةقبولهاأسبابلشرح

ظاهريا.

كلومثلنصرانيةأولاهيالمرأةالطبيبةإنللمسلمبالن!مبة"

)1(

,ZahraFreeth، Kuwait was My Home (London,1965), ChapterVll

01"11 The American Mission

-96-

http://kotob.has.it



بالنبيمؤمنةهيأخرىجهةومن.النارإلىمصيرهاالكفار

المعروفالنبيأنهالقرانفيءجاالذي(السلامعليهأعيسى

منوبصفتها،الموتىوإحياءالمرضىشفاءمعجزاتهمنبأن

فيمواهبلديهايكونأنالمتوقعمنفإنهالنبيهذاأتباع

.)1("وشفائهمالمرضىعلاج

فيالطبيةالنصرانيةالبععا!قبولنبررأنيمكنوهكذا

الخليجعربأنمايبدوحقاهووهذا.الخالصالإسلاميالمفهوم

سعودابنمثلفعلوافإنهمعلنينفاقوبدون.فعلوهقد

دعمفيليساعدواالغرييةوالعلومالغرييالعلاجباستخدام

منإسلاميةسابقةهناككانلقد.الخالصالإسلاميمجتمعهم

بعضبتبادل!وسلمعليهاللهصلىأمحمدالرسولقبل

ويبقيالمعاناةيزيلشيءفأي"الكتابأهل)معالأفكار

.*القائمالإسلاهيالمجتمعيقويلاشمكفإنهالحياة

Eleanor Calverly,11 The Arab Woman and the Lady Physician,in

,126.on.3,July- September,,2391p,!*
يثيرهاالتيالشبهةفيهاالمقصوديكونوقدغامضةالمؤلفعبارةإن*

إذاالإسلامأنهناالصوابوالموتف.الكتابأهلعنالإسلامأخذعنالمستشرقون

مسألهأما.واحدالمصدرلأنإلاذلكفماالشرائعبعضفيالكتابأهلمعاشترك

صلىفالرسولأفكارتبادلمسألةليستالمسألةفإنالكتابأهلمعالأفكارتبادل

!!"-
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فيوجودهمأكدواأنهمرغمجانبهممنفهمالمنصرونأما

Johnإبسفانجونسمؤالإجابةمنيقتريوالمأنهمإلاالخليج

Van Essلملماذا؟هناكإلىالمنصرونيذهبلماذاوهوالأساس

الأقلالمنصرينبعضمازالولكن؟الدعويالجانبفيينجحوا

و"النصرانيالعلاج"قبولبأنيجادلونداخليةحساسمية

للقيماكاملقبولنحوخطوةهو"النصرانيالتعليم"

تفكيرأالأعمقزملاؤهموقفبينما)9("النصرانيةوالمعتقدات

والماديةالنصرانيةبينيخلظالذيالتبريرمنالنهجهذايخالفون

والإتصالاتوالكهرباءالحديثةالطرقعزلفيوأسرعواالغريية

أهلعندماأما(يرحىوحيإلاهوإن)الكريمالقرآننصكماوسلمعليهالله

يتنافىلاأنشريطةمنهبالاستفادةالإسلامسمحفقددينويعلممنالكتاب

وجدها.أئىالمؤمنضالةالحكمة"أنإلىنتنبهأنويجب.الإسلاميةالعقيدةمع

إلىيدعودينفالإسلامالتقدممسألةحولقلناهماهناونعيد!بهاأحىفهو

فالمسلمونتهتوجيهاهعتتعارضلمإنالمستجدةالمعطياتمنالإفادةوإلىالعمل

المترجم().وتشييدهاالمستشفياتءبنافيبقرونأوروباسبقوامثلأ

(1)

-Seefor Example,Mrs. .C .S.G Mylrea," A Visit to Basra, in Neglect
2.4.1-9Arabia, no.,701October- December,,1891ppح
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.)1(الأساسالنصرانيةرسالةعنالمتطورة

حاجةوهناكضروريأمرالوقتمنمزيدأبأنقائلينوجادلوا

عامإسفانجونكتبذلكوفي.محدودغيرصبرإلى

ترونإلىيحتاجتدالبلادهذهتنصيرإن":لائلا9191

الحقيقةوفي،الصورةبهذهيفكرأنالنصرانيحقمنولكن

ظلالأثناءهذهوفي.)2("الحقهذايملكالذيالوحيدإنه

وتعليماوعظاالرتيباليوميحياتهمبنظاممشغولينالمنصرون

والبحرينالعراقفيعددهميزدادالذينمرضاهمومعالجة

الوقتوفيتحدياللأطباءبالنسبةالعملكانفقد.ومسق!

بولد.مثلىالأولىالدرجةمنجراجفطبيب.مجزيانفسه

الجزيرةفيالميدانيةخبرتهبأنبأمائةيكتبأنلههاريسون

أحسنفيبهيقومأنيمكنعملأيمنقيمةأكثركانت

)1(
Rerverend Gerrit .D Van Peursem,1" How Can thee Medical Work

Best Help the Evangelistic," in !a,,79.on April-June
3أ 's Greates11+91,16ه،يه!!حط ,16-01.pp and Dr. Paul .W Harrison

53533،ول+ز4لأ،111+!،ول9905،حةه،ص!-3!حححثحص!6191،3,
.51-11?.

(2)

!!John Van Ess،11 tn

y-حءtember,9191،ء.14. Sول51105،!لاا
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مكافأتهاتكمنفالوظيفة)1(وبالتيموربوسطنفيالمستشفيات

يشرجأنمايلريا.دحاولوقدالشخصيةالناحيةفيأكثر

م2791عامأمريكافيللكنيسةبعثهارسالةفيذللث

أيديفينافعةأداة"لكونهبالابتهاجإحساسهإلىمشيرا

هذهلدىوالصداقةالثقةويكسبللمريضءالشفايقدم"الله

.)2(الخليجسكانمناللطيفينالساحرينالناسمنالمجموعة

سنةخمسينمرورمنالخليجفيالبعثةوباقترابوهكذا

حيثالوراءإلىبفخرتنظرأنتستطيعفإنهاعملهاعلى

.والإنجازالنموهنعليهتحسدالذيسجلها

مشكلةكانالنصرانيةإلىالتحولفيالنقصأنالمؤكدمن

هذاتكرارفيإسفانجونبوضوجذللثإلىأشاركماخطيرة

Ol

,Harrison,"The Doctor' s Greatest Oppotunity, "in Neglected Arabia
12:.tober-December,1 ,169p99,شأ.on O

نفسهعالمستومنالتدريبوذوالطبممتهنيجدانرائعةمهنيةفرصة)إنها

ضخمةثروةوهناك.حلإلىتحتاجالتيالمشكلاتفهناكالظروفهذهمثلوسظ

القيودإن.المللعنويبعدهعملهيستطيعماكلفلديه،اجملينكيةالمادةمن

..(الجسميةوالقوةوالتدريبالقدرةقيودهييواجههاالتيالوحيدة

)2(

.Mylrea,"Some of the Rewards of the Doctor, "in Neglected Arabia
.3-6.no.241,July- September,1972, pp
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التيالذاتوتدميرالفرصةكانتوكذلك.أخرىبعدمرة

الوهبممنيحررهمكانالعظمىالحربفيالغرييالعالمأظهرها

ي!ددكانذلككلالغربيةالبلادفيالماديةموجةارتفاعوكذلك

بدهياأمراكانوالذيالغرييالمجتمعفيالنصرائيةءبناأسس

ذلكالميدانيالعملفيتمقدحقيقياتقدماولكن.السابقفي

فيحينئذيعملونكانواالذينالمنصرينمنالأولىالطبقةأن

يمكنالذينوالنساءالرجالمنالنوعذلكيكونوالمالبعثة

بسرعة.حماستهمتثبيط

عرضةكانتداخليأ.فإنهاقويةالبعثةكائتلووحتى

القرنهذامنالثلاثيناتأوائلبشرتلقد.خارجيةقوىلهجوم

وهاتان،البعثةعلىواضحتأثيرلهماسيكونبحادثتين

منأوسطيوالشرقالغربيالمجتمعينستهزانالحادثتان

عامالأسهمسوقفيالانهيارأسارالغربففي!أساسيهما

فقدالخليجفيأماوالركودالكسادسنواتبدايةإلى9291

هاتل!نتائجإن.3391عامالبحرينجزيزةفيالبترولاكتضف

التاريخفيآخرفصلاسيشكللهماالبعثةواستجابةدثتينالحا

للخليج.بالاحداثوالزاخرالطويل
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البترولبعدالعربيةالبعثة

(5891-91س)4

الاقتصاديالتاريخفيحاسمةسنة9291سنةكانت

إلىإشارةالسنةتلكفيالأسهمسوقافهيارأنذلكالحديث

فيالشللإلىأدىمماالعالمأنحاءجميعفيالركودبداية

السوق"نظامفيالغرييالرجلإيمانوهزالصناعيالعالم

أوروبافيالبطالةرقعةاتسعتالثلاثيناتبدايةوفي(الحرة

محسوساالأمرهذاأصبححتىطويلوقتيمضولم،وأمريكا

البعثةعلىأساسيةتأثيراتللكسادوكان.الأوسطالشرقفي

المساعداتخفضفيتسببالأو!المقامففي.الخليجفي

إلىالاتجاهشجعتالثانيالمقاموفي.الغربمنالاقتصادية

هذاكانوربماوثالثاالبعثةلمشكلاتوالماليةالماديةالحلول

فيالتمزقومسألةالنهائيالتحررإلىإشارتها،أهميةأكثرها

المسلمينالعربقبلمنتجاهلهيمكنالتحررلاهذامثل،الغرب

فيالمنصرينمعنوياتتحطيمفيالمساهمةعنيعجزأنأو

إلىتلجأأنالبعثةعلىيجبوصاعداالانفمن.الميدان

والإمدادالروحيللتشجيعبالنسبةوأما.الداخليةمصادرها
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فيالمساعداتالاعتمادعلىمنتقللأنفعليهاالمادي

.الخارجمنذلك

ولكن،مباشرةالماديةالمساعداتبنقصالبعثةتشعرلم

البعثةإجبارإلىالثلاثيناتمنتصففيالماديةالضغوطأدت

البرامجهذهكانتفقد.التعليميةالبرامجفيالاختصارإلى

المبانيوصيانة،المدرسينبرواتبالبعثةتتكفلحيثمجانا

بعضالمدارسهذهووجدت.)1(للطلابالمنهجيةالكتبوتقديم

العاليةالاماللمدرسةقدمتالتيالهديةمثلالمحليةالمساعدات

قدمهللعلوممعملعنعبارةوهو.2791عامالبصرةفي

.)2(المدرسةعملقدرواالذينالعراقيينالتجاربعض

للطلابوضعتالتيالفعليةالماليةالترتيباتبوضوحالبعثةتحددـتقارلرلم(1)

السنواتفيبالكليةمجاناكانتالدراسةأنذلكمعويبدو.البععةمدارسفي

نظر:ا.لأولىا

James .D Belgrave letter of 22 December ,9291 India Office Library

,fo/32/1/2/15Records،."أ London, R

فيللمساعدهالطلابعلىرسومفرضفيالمدارسبدأتالتاليةالسنواتوفي

مثلأكانتا739وفيبنفسهاقائمةالمؤسساتهذهولتصبحالمصروفاتمواجهة

دـولار25حوالئ)شهريادينار5،7البحرينهدرسةفيالدراسيةالرسوم

انظر:(أمريكي

Mrs Rose Nykerk " Minutes of the Meeting of Representatives of the

Muscat, Oman,11 (RCA7391ولأArabian Mission held 24-21 March

015".(Archives, New Brunswick

Annual!ف(2) Report of the Arabian Mission for,2791 in
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البرامجلمراصلةكافيةتكنلمالمحليةالمساعداتكميةولكن

أقفلت.القرنهذامنالعشريناتفيوضعتالتيالطموحة

يعدرلم.)9(3691عامرالبحرينالكويتفيالأولادمدارس

رمدرسة،النهارلةمسقظمدرسةعلىللإنفاقإمكانهناك

القسيذكرا439عاموبحلول.وبغدادالكويتفيالبنات

Gerritبننقجيجريت .J Penningللركودنتيجةبأنهبحزن

مدرسةعلىإلاالإبقاءتستطعلمالبعثةفإنالاقتصادي

للبناتومدرستين()العاليالأملمدرسة)البصرةفيالكبار

0)2((والبحرينالبصرةفيالصغار

مؤقتهمشكلةالماليةالمساعداتفيالانخفاضهذايكنولم

مجردكانتإنهابلالاقتصاديالركودبنهايةتنتهيسوف

بالعملالغربفيا!تراثرعدمالمتناميالضيقإلىإشارة

والحربالركودنهايةحتىالاستمراراستطاعالذيالتنصيري

ربيعفيالسنويالبعثةتقرير.وفيالحاليالوقتوحتى

4!.،*هستورمبيإداتقول5591 .P St!وهكذا":بمرارةص

للفرصصورةمقدماالعربيةالجزيرةبعثةتقريرينتهي

.31.Arabia,no. 144, January - March, 2891, p

",and)1(ت! inول!Muallim Naseef" I Heard Chris' s Co

13..no.,183 October- December,,3891 p,-
(Pennings," Changing Conditions in Arabia," in Neglected Ara- (Y
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الاتصالنفقدمكانكلوفي.المتحديةوالعوائقالضائعة

المرافقفيوالنقصالموظفينفيوالنقصالالمنقصبسبب

)1(0"والمعدات

قلةفيالاستمراررغمصراعهافيالعربيةالبعثةاستمرت

عنعزلتهمبازديادشعورهممعأمريكامنالماليةالمساعدات

الخليجفيإليهاالحاجةأنمنوبالرغم،أمريكافيقاعدتهم

المستوىمنخفضقدالمدارسفيالقبولأنومعملحةماتزال

مطالبةهناكمازالولكن،الثلاثيناتمنتصففيالعالي

المقبولينعددنمالقد.مفتوحةظلتالتيالمداوسعلىشعبية

تلقتوقد.طالبثلاثمئةإلى5491عامالبصرةمدرسةفي

إمكاناتها.يفوقالطلباتمنعدداالبصرةفيالبناتمدرسة

عددبلغحتىمدهشأنموأالبحرينفيالبناتمدرسةونمت

13الطالبات A2(طالبة(.

ليعطلهايكنلمالبعثةمدارسلهتعرضتالذيالهجرهذا

ستورمالسيدةعباراتمنبالرغمالطويلالمدىعلىعملهاعن

المنصرونلهتعرضالذيالروحيالهجرولكن.المتفجعة031س

.4.no.,102 October- December,,4391 p؟،
(1)-Mrs.Ida .P Storm," The Cry form the Desert1،" in Arabia Call

.12.ing,,923.on,5591,gnirpSp

اعة!اول!،3!ط9ك!ول2أ!أ!*كل!9

-08-

http://kotob.has.it



لانخفاضأكبرومصدرأخطورةأكثرتأثيوهكانالغربمن

الثلاثيناتفيلأمريكاا!ديدةالعؤلةإن.المعنويات

التنصيرية.الدوائرعلىبقوةوجودهافرضتقدوالأرلعينات

مقالفيولاذعةخاصةبصورةPenningبننقالقسلخصهالقد

العربية"الجزيرةفيوالتغيير"الأوضاعبعنوان3491ضامكتبه

خمسحواليقبلالعاليمستواهعنءالعطافيالنقصإن"

حقيقياركوداكانلقد.الماليالركودإلىيعزىسنةوعشرين

يسألونالذينعددإن......مأليامنهأكثرروحياكانولكنه

")1(0سابقاكانمماأقلأصبحعميقباهتمامعملناعن

معزولةالحرببعدماسنواتفينفسهاالبعثةوجد!

بدلاالداخليةقيادتهانحوتوجهاتزدادجعلهاممامضىمماأكثر

أصبحوقد.الأمبلدهافيالمساندةالكنائسإلىتوجههامن

وضعفيوحمممماوتأييداحزماأكثرالسنويالبعثةاجتماع

فيالمحارجيةالبعثاتمجلسإلىالرجوعدونالبعثةسياسة

جيلمنالآنالبعثةفيالعمليديرونالذين.أصبعنيويورك

تنصيريةعائلاتمنمنهمكثيرءجاالذينالمنصرينمنجديد

كانوا.الطبيعيوطنهمأنهعلىالخليجإلىينظرونوكانوا

.9ص،ألسابقالمرجع،بننق(1)
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علىوكانوا.ومدرسيهاالبعثةأطباءإلىالحاجةمنمتاكدين

عاليةدرجةعلىنفسهالوقتفيكلهموكانوا.المشرقمعألفة

كانواوهكذا.الغربيةالثقافةفيوأكفاءالمهنيةالم!اراتمن

التقنيةأسرارعلىالتعرففيالعربمساعدةعلىقادرين

الإسلاميالمجتمععلىمتقدمةكانتالتيالغربيةوالثقافة

.حينذاك

فاكتشاف؟محطاتهمفيالوحيدينالمنصرونيعدلم

مبعوثوالثقافةأيضاهمالغرياءمنجديدبجنسأتىالبترول

.الثلاثيناتأوائلفيالخليجإلىوصلواحيثالحديثةالغريية

كانكماالبعثةحظوظفيعميقأثرالبتروللظهوركان

الإسلاميالمجتمععلىأعظمالتأثيركانوربماللكسادبصماته

تتعمقأنالتنصيرأوالسلامقوةفشلتفحيثما.البعثةحول

لم.مدخلاتجدأنفيصعوبةتجدلمالغرييالاقتصادقوةفإن

السريةأوالخداعأوالمكرعلىخاصةبصفةيدلماهناكيكن

كانت.اقتصادياأمراببساطةالأمركان.الغزوهذاحول

صناعاتهالإقامةللثروةمصادرعنلهاتبحثالغرييةالصناعة

احتياطاتاكتشفتلقدءالاليةعلىاعتمادهايزدادالتي

شركاتوأرادتالخليجمنطقةفيالاسودالبترولمنضخمة

معوتطورهاالطاقةهذهمصادرتستكشفأنالغرييةالبترول
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أرادهماكلكانوهكذا.الخليجعربإلىالأرباحبعضتقديم

وبعدالعملبكليقومونالأجانبويدعوايجلسواأنالعرب

مثليرفضأنيستطيعومن.الأرباحمننصيبهميجنونذلك

.الترتيباتهذه

وعندها3391عامالبحرينفيأولاالبترولاكتشف

بترولشركةتأسيسفيالبتروليةالشركا!منتجمعأسرع

ضخاستمرارلضمانالمحليينالرسميينمععقدأووقعوأالبحرين

بترولشركةوقعتالتاليةالسنةوفي.الثمينالخامالبترول

حولالكويتيةالحكومةمعسثةوسبعينخمسلمدةعقدأالبحرين

بترولشركةضمنتكذلك.وتطويرهالبترولاكتشافامتياز

العراقفيالنفظصناعةتطويرحقوقأمريكية-الانكلوالعراق

على(أرأمكو)الأمريكيةالعرييةالزيتشركةحصلتبينما

الوحيدةهيمسقظولكن.السعوديةالعرييةفيالنف!امتياز

قبلمنملموسةغيروظلتللتنصيرمحطةفيهاكانالتي

اكتشافعنوهوالعجزبسيطلسببوذلكالبترولسركا!

فيها.بتوول

وذلكالخليجفيرئيسيأثرأيالبتروللاكتشافيكنلم

!بالأوسظالشرقفيتكريرهيتميكنلمالبترولمعظمأن

للاستخدامالمتحدةالولاياتأوهولندهوإلىإيرلندهإلىيحمل
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لهبوروإن.البتروكميائيةا!اتبعضإلىالتكريرأوالمباشر

العربحياةفيعميقاتأثيراالخليجدولعلىالثروةهذه

مجتمعففي.الثانيةالعالميةالحرببعدمافترةفيوبخاصة

وشرففرديةوشجاعةشخصيوكرممحدودةمصادرعلىيعتمد

،الوجودأجلالعمرمنطوالوالصراعالشاقةالحياةمنكسمبوه

مثيرا.تغييرافعلأكانتعليهمالهابطةالضخمةالثروةهذهقإن

ذلكالواسعةالثروةهذهوارثيهمالعربيكونأنالسخريةمن

منكانعليهاوالسيطرةالضخمةالثروةهذهمثلإدارةأن

مسألةإن".القرانبهايسمحلمالتيالقليلةالموضوعات

كيفولكن،بهلابأسأمرفيهاوالمشاركةالنادرةالمصادرإدارة

فغيرالهابطةالضخمةالثروةهذهعنالناتجالفسادتجنبيمكن

الثروةاستخدامفيجمةصعويةالعربوجدوهكذا.مقبول

العربأسواقتكدستماوسريعا.فعالةبصورةالجديدة

وسارتالصغيرةالمذياعوأجهزةالمزوقةالرخيصةبالملابس

قادهاحيثالايرانيالسجادعلىاللامعةالكاديلاكالسيارات

فيماللإنسانسخراللهأنإلىموضعمنأكثرفيالكريمالقرآننثهلقد

والأرضالسمواتفيهالكموسخر":تعالىقولهذلكومنوالأر!السموات

ذلولأالأرضلكمجعلالذي!هو:تعالىوقوله(13الجاثيه)،منهجميعا

.()المترجم.(15الملك)النشور"وإليهرزقهمنوكلوامناكبهافيفامشوا

-84-

http://kotob.has.it



تعيينتموقد.)9(لهالاهدفدوائرفيالفخورونأصحابها

تعدكيفالحكومةنصحوهووحيدلهدفالغربيينالمستشارين

الأموالهذهينفقونكيفحتىأوأموالهاوتستثمرميزانيتها

سابقاتبدوالإسلاميةالحياةكانت.)2(ميزانياتهمحوتهاالتي

سيئةبطريقةاهتزتالانولكنهاوشاملةواحداتجاهذاتحياة

الضخمة.والاتياتالجديدةالبضائعهذهب!خول

وكانوا،التطوربهذامسرورينالمنصرونكانماوبطريقة

الطبيةوالمرافقوالمواصلاتالطرقتطويرينتقدونمانأدرا

أساسابأنهاا!غرييةالحضارةإلىبالنظرتمسكهموإنوالصحية

الشعورمنأنفسهميتمالكوالمفإئهمالنصرانيالمجتمعنتاج

الخرافاتعلىقضىتطورمنحدثلماالواضحللنصربالسرور

التينفسهاالمقالةوفيبننقالقسفإنوهكذا.الإسلامية

فشوارعهاالمبروكغيرالحديثلهذاالنموذجهيبالطبعالكويت)1(

فيلماوذلكبالكاتةالإنسانيصيبالسالمفهدشارعمثلالواسعةالاسمنتية

نحذرأنيجب).الماديةالزجاجيةللوحاتومتباهيصارخعرضمنالشوارع

كيفوعرفواالبترولقبلضخمةثرواتامتلكواالمسلمينأنالأفكاهـذلكهذهمثل

.(بالإسلاموأولئكهؤلاءتمسكمدىفيالاختلافولكنوينمونهايديرونها

(Y)حينماا739ربيعفيالأوسطالشرققوةقائدمعالرياضإلىزيارةففي

بالجيشالمهندسينسلاحقائدمنزلفيأقامالأمريكيةالبحريةفيمتدرباالمؤلفكان

الأمريكي.
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يرحبالغربفي،الروحانيالركود"علىفيهاينوح

الثلاثيناتفيالبترولطفرةبسببالتقليديالإسلامبهبوط

.والأرلعينا!

هودينهمبأنهالمحمديينلدىالعميقالإيمانإن....."

بقسوةاهتزقدالمشكلاتلكلالحللديهالذيالوحيدالدين

هزتقدالحديثةالعلومبتعليمالمقرونةالغربعجائبأنذلك

معمنسجمايعدلمالاسلامأنمتأسفينيجدونوبذلكالثقةهذه

")1(العلمومعالحديثالعالم

إلىكانالعلمأنافتراضهفيناضجغيربننقالدكتوركانلقد

فيأكيداالأمرهذاكان.الإسلامضدالنصرانيةجانب

زويمرصموئيلقامفقد.البعثةتاريخمنالأولىسنةالأربعين

أحدفيدارجدالفيمؤثرااستخداماالحديثةالتقنيةباستخدام

زويمرأنمايلريايذكروكما،8091عامالبحرينشوارع

فيصغيرمقهىفيالشاييشربونكانواالمنصرينوعددامن

انتهواولما.المنامةخارج(الخميسسوق)مفتوحمزدحمسوق

بصورةوحطمهاالفناجينالقهوهصاحبأخذالشايشربمن

مرةتنظيفهاولايمكنفيهاشربواقدالكفارأنإلىمشيرأمثيرة

نأتستطيعمتىإلى:قائلأعليهللردزويمرانبرىوهنا.أخرى

المسلمين.يقولأنوالصوابالمولفمنخاطنتعبيرهذاء

.8صسابقمصدر،بننق(?)
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تلك؟صنعتأينجيبكفيالساعةتلكإلىأنظر؟هذاتفعل

الطارلة؟علىالتيهذهالثقابعلب؟الزاويةفيالمظلة

ثوبك؟منهصنعتالذيالقماش؟رأسكفوقالتيالعمامه

منتجاتمنأيلديكيكونولنعريانلكنتالنصارىلولا

مالوقدبمهارةكلماتهاختيرتهجموماكانلقد.)9(؟يرضارةا

جانبإلىمالالمواجههليشاهدبسرعةازدحمالذيالجمهور

صادقالغريبمايقولهوالله:يقولحالهمولسانالنصرانيه

.جدا

عامةساعةأولأحضرحينمافعلاالناسزويمرأثارلقد

زويمرطلبهاالتيالساعةوكانت.6091عامالبحرينإلى

ووضعتجنيهاأربعينكلفتقدهامبرجمنمايلرياوالدكترر

إلىالجمهوربانتظاموجذبتالمريعالجديدةالكنيسةبرجعلى

.)2(ساعةنصفأوساعةكلتقرعالساعةليسمعواالكنيسة

أولبنىعندماالكويتفينفسهاالإثارةمايلرياأحدثوقد

والصلبوالعوارضالبورتلاندالاسمنتلهأحضرمستشفى

بهامسموعا"يكنلمالموادهذه.الزجاجيةالألواحمنوالعديد

فعلتهمادلالةأكثركانوربما.)3(الأيامتلكفيالكويتفي

.18-17صسابقمرجع،.مايلريا(1)

18.صنفسهالمرجع()2

45-53صنفسهالمرجع)3(
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قبلى)2191عامالكويتإلىسيارةأولبإدخالالبعثة

يلريامااشترىلقد.)1((عاماعشرثنيباالبترولاكتشاف

منتصففيالمنازلإلىزياراتهفيليمتطيه1691عامحصانا

مازودوهذا،السوداءحقيبتهومصطحباالمدينةخلالالليل

بعدبحصانهاستبدلوعندما.فيهيتحدثونبشيءالجمهور

حتىالحديثكثرفورد+تيطرازمنسيارةسنواتخمس

والبضائعالآلياتالمعصرينتقديميكنولم.كالأسطورةأصبحت

فريثزهرهكتبتفقدفقط،الكويتيينالدنيامنللطبقاتالغربية

Zahra Freethعائلةأنكيفتذكرللكويتالحديثتاريخهافي

أحمدالشيخساعدواالبريطانيالسياسيوالمقيمالكالفرلي

0591-2191منالفترةفيونصحوهالكويتحاكمالجابر

بأثاثدسمانقصرفيالطعاموغرفةالاستقبالغرفةتأثيثفي

أحمدالشيخحولزهرةكتبتوقدالهندمنمستوردأوربي

القيمعلىالإبقاءفيراغبامحافظاكانأنهومع":قائلة

كانشخصياإنهإلالشعبهالأفضلعدهاالتيالعربيةوالعادات

مهتماالشيخوكان)2("الماديوالتجديدالغربيةللبضائعميالا

2صسابقمرجع.سكودو.بدوروثيمسز()1

(Y)

9".8،(1927,ZahrahFreeth، !( London
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يجدوكانوالسياراتالفوتغرافيوالتصويرالناريةبالأسلحة

.)1(بنفسهسيارتهقيادةفيكبيرةمتعة

أدخلواالذينالوحيدينالأمريكيونالمنصرونيعدلم

التيالبترولشركاتهناككانفقدالخليجإلىالغرييةالمنتجات

الكبيرةوالناقلاتالحفروأجهزةالخاصةمعداتهاتستوردبدأت

بالمقارنة.عتيقةالبعثةمعداتظهرتوقد.الطائراتوحتى

الطبية.الخدماتفيالبعثةعلىتعتمدالبترولشركاتوظلت

مستشفىتمويلديالبحرينبترولشركةبدأت3491عامففي

وفي.لموظفيهاالطبيةالخدماتمقابلالبحرينفيالبعثة

فيالبترولشركةمستوصفيمدالبعثةمستشفىكانالكويت

تستمرلمالعلاقة!ذهولكن.يحتاجهبماويزودهماقوا

491عامففي.طويلا Lبرنامجهاالبحرينبترولشركةأنمشأت

الطبيالدولةبرنامجفيالبترولإيراداتاستخداموتمالطبي

حكوميةعيادةتفتحأنالكويتحكومةواستطاعت.)2(الطموح

منتشغيلى.كلتمسنوأتعشروبعد،)3(9391عام

كبيرحكوميومستشفىالكويتبترولشركةمستشفى

8صنفسهالمرجع(1) M

6صسابقمرجع،بننق(2)

2صسابقمرجع،سكودرالسيدة()3
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التنافسسببالحمسيناتبدايةومع.)؟((الأميريالمستشفى)

فكرأنفيوالكويتالبحرينفيألحكوميةالمستشفياتمع

هاتينفيمستشفياتهمغلقفيجدياتفكيرأالمنصرونفكر

)2(.المدينتين

تدفقتفقدفقطالطبيالمجالفيمنافسةالبعثةتواجهلم

ربيعوبحلول،التعليميةالحكومةبرامجعلىالبترولموارد

Rachelجاكسونراشلالمسذكرت5391 Jacksonتغييرأبأن

مكملةليجعلفاالبحرينفيالبناتمدارسمنهجفيحدثقد

منافسينالمنصرونكانلقد)3(.لهامنافسةلاالحكومةلبرنامج

الأربعيناتفيحتى.والطبيالتعليمىالمجالينفيناجحين

أفضلنواءعدةمنكانواالبعثةأطباءأنةلكوالخمسينات

ولم،الحكرميينالأطباءمننظرائهممنإخلاصاوأكثرةءكفا

ولكن.الطلابأوالمرضىعددفينقصبالتاليهناكيكن

سابقمرجع،الكويتيةوالاعلامألارشادوزارةوانظر2صالسابقالمرجع(1)

.السادسالفصل

(2)

,AnnualReport of the Arabian Mission ,519lrof in Arabia Calling

12.,227.on,5291,gnirpS9.pp and

3(

Miss Rachel Jackson in Annual Report of the Arabian Mission for

,5291.14-13,in Arabia Calling,,231.on ,5391,gnirpSpp
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كانوالأنهمللبعثةبالنسبةخطيرةمشكلةكانواالبترولعمال

بموجةمعهـمأتوافقدالنصرانيينغيرالتحديثلدعاةمثالأ

التيالروحيةالقيممنتماماالخاليةالغرييةالماديةمنلاتقاوم

Dirlikدايكستراديرلككتبذلكوفي.البعثةلهاتدعو

Dykstraالفصليالتقريرفيالجديدةالماديةهذهحولبمرارة

قائلا:4899خريففيالصادرللبعثة

لاالقوميةهوليس،اليومالكويتفيواحداهتمامهناك"

ولكنكلافاباللهالإيمانبقي.تماماوحدهالمالإنهالدينولا

هواكبرفالمستفيدوبالطبعشيءكلونهايةالهدفهوالمال

الكويتيحياةهيللشركةالماليالنجاحإن.الزيتشركة

0)1("الجديدة

بالكليةجديدابالماديةدايكسترااهتماميكنلمبالطبع

أدرك2691عامإلىيعودمبكروقتفمنذ.للبعثةبالنسبة

فيالبعثةإخفاقيناقشوهواكا.ول.++كاه!أبلكارت،إيهـ.

عائقينأكبرهماالغربيينوالعلمالماديةأنالتنصيريعملها

:قالواالعربالطلابمنفكثير،المنصرينوجهفيضخمين

)1(

-ReverendDirk Dykstra," Allah the talk but Moneythe Goal," in Ne
,5.glectedArabia,,214.on ,4891.nmutuAp
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9391عاموفي.)1("إلهناهووداروينإلههناكليس"

Haroldستورمهارولدكتب Stom"واللامبالاةالغربيادالإلح

والاقتصاديةالاجتماعيةالتحولاتئتاجهي"والقومية

وكتب.)2(الأوسظالشرقفيالأيامتلكفيتتمكانتالتي

5)،!14ماكنيلاردونالد .RMcNeil!أمواجحولا559ماع

بأئهاوالشيوعيةالدولارودبلوماسيةوالقوميةالصرفةالمادية

بعدويوما.الإطلاقعلىالعربواجهتالتيالأزماتأقدم

والأملالإيمانحصنتحطم"الجديدةالأخطارهذهيرىكانيوم

منكلفيالأساسيةالإنسانأيدلوجياتانهياروتسببوالعدل

فيالريتتطوربدايةفإنولذلك،)1("والغربالأدنىالشرق

)1(

Reverend .H.A Bilkert, "Some Problems in Evangelism"in Neglected
.9.ember,,2691 p!نArabia no. ,913 October- De

الفربيالتعليم)2(،الإسلاميةالتقاليد(1):هيقائمةبلكرتوضعوقد

الصلابة)L(،)(الذهبعنالباحثين)الفربيةوالماديةالامبريالية)3(

هيهذه.الإيمملاميةللتعاليمالجزضيةالحقائق،)5((الإسلاميةالاجتماعية

.التنصيريالبعثةعملتعيقالتيالخمسةالعقبات

)2(

.W Harold Storm, Annual Report of the Arabian Mission ,3891rof in,a.15.,185.on April- June,,9391!p
)3(

,DonaldMcNeil, "Community Witness in Kuwait," in Arabia Calling

6.no,,238 Win3er5491-,5591 p
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للعلمنصرأوعدوهاالمنصرونبهارحبالتيالأوسظالشرق

وقد.)9(اعتقدوامماأكبرتحدأنهاأثبتتالغرييوالتحديث

B.هاكن.دي.بيالقسأجبر .D Hakkanحقيقةإخفاءعلى

يتحدثوهوالقداساتحضورفيأنفسهمالبترولطرجالإخفاق

(التطرفائهيارو"(المتحسنةالاقتصاديةالأوضاع"ممتدحا

الذينللعربمعيقاحاجزأأصبحقدالإخفاقهذاأنوذكر

وأللإسلامليسأكبربإخلاصبالولاءيقسمونأصبحوا

حديثكانوربما)2(.المالوحبالجشعلشيطانبلالنصرانية

للتحديالبعثةفعلردعنتعبيرأفضلهوستورمهارولدد.

الفرصةفيبحث"الجزيرةتتجهأين":كتابهفيالجديد

محفورأليسالمسيحصليب".3891()ئيويوركالتنصيرية

والفخرالإيمانوعدمالماديةعلىمنهأكثرالشاحبالهلالعلى

كلقيالمؤمنينلغيربالنسبةالمنمائعةهيالأموروهذه،والرغبة

الغربهيبةمنمقويةعواملالأيامهذهتجدوالتيمكان

()1

See Pennings loc, cit., and Reverend .B.D Hakken," A New Phase in

,MissionHistory," in Neglected Arabia,,177.on October- December
,3691.13-11.pp

جميععلىتعميمهايصحلافإنهمعينةنسبةعلىصدقتفإنالمولفمنمبالغةهذه)2(

الخليج.فيالعرب

)المترجم(
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".)1(والسياسيةوالاقتصاديةالعلمية

للبعثةمزعجةسنواتالأربعيناتوالثلاثيناتكانتفإذا

أمريكافياللامبالاةضدصرأعاكانتفإنهاجهةمنالعربية

سنواتبالتأكيدكانتأنهاإلا،العملميدأنفيوالمادية

9391فيستورمد.كتبوكما.أخرىجهاتمنجدأناجحة

فيتسببتالعربيةالبلادفيالسريعةالاجتماعيةالتغيراتبأن

الإنجازصورةفيالبعثةمؤسساتعلىالطلبزيادة"

فيناجحةالبعثةكانتالعمومفعلى.)2("والأفرادوالمعدات

استمرقدالطبيةللحالاتالكبيرفالعدد.الطلباتهذهمواجهة

الأطباءأصبخحيثالنائيةالمناطقزيارهفرصوكذاالزيادةفي

توسعأنالبعثةبإمكانوأصبح.عليهاترددأأكثروالمنصرون

،ومدارس،جديدةمستشفياتصورةفيالماديوجودها

سامل.تعميربرنامجفيوذلكوكنائس

شيدتالكسادسنواتمنتصفوفي3491عاموفي

Charlesالتذكارينوكسهـ.شارلزمستشفى .H noxفي

)1(
rold:!!كا .W Storm, WhitherArabiaثةهب!Dr

weN.57-56.York, 3891,) pp)!لمح

)2(

,Stormلمح! Annual Report of the Arabian Mission for ,3891 in

15..ed Arabia, 185.on April - June, ,9391 p
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انتقلتسنواتثلاثوبعد.)1(عمانفيالشقيقةالمدينةمطرح

واسعةجميلةبنايةإلىالكويتفيالصغيرةالنساءعيادة

،1*،لكوتأوإس.جيكيتمستشفىوهي،البعثةتملكها

cottأه(2..G)Sوهي4491عامفيأيسنواتسبعوبعد

خدماتهاالبحرينبترولشركةفيهابدأتالتينفسهاالسنة

لمستشفاهاجديداجناحاالبحرينفيالبعثةأضافت.الطبية

سعيدالسيدمسقظسلطانافتتح4891عاموفيءللنسا

الدوحةمستشفىوبني)3(مطرحفيالمعديةللأمراضمستشفى

ماريونمستشفىإلىجزءأضيفسنتينوبعد.)،(قطرلشيخ

أفتتح5691عاموفي.البحرينفيللنساءالتذكاريولز

السالماللهعبدالكويتحاكموافتتحمسقظفيللولادةمبنى

)1(

،Dykstra,' A Study in Reinforced Concrete ،!،1144 no
".6-3.3591,,171,April- June

)2(

-Mylrea," The Opening of the Olcott Memorial Hospital," in Neglect4.7-3.Arabia,,186.on July- September,1939,ppح
)3(

Dr .W Wells Thorns," The Substance of Things Hoped For," in

.3-6.ArabiaCalling,,225.on,5191,_.,.iutuA pp

4(

،!QatarDispensery- Its Development," in Nا،!ماSto

.on.7-6.,212 March,,4891 pp
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وفي.الجديدالتذكاريمايلرياباسمجديدامستشفىالصباج

العموموعلىالكويتلكنيسةوملحققاعةانشئت5791عام

وتشييدءبناعمليةشهدتاقد9هAاحتى349منفالسنوات

الكسادرغمالبعثةتاريخفيأخرىفترةأيتشهدهالم

الحكومية.الطبيةالخدماتومنالبترولشركاتمنوالمنافسة

الجيدالتدريبذويالمنصرينمقجديدجيلرليلقد

فقد.الروادمحلوليحلواالجديدةالمرافقهذهفيللعمل

191"1عاممايلريازواCalverley3الكالفيرليزعائلةتقاعدت

وهلك.سنة.عشرينمدةالكويتمستشفىفيعملواأنبعد

أما،المؤسسينالثلاثةالروادأحد0491عامكانتينجيمس

البصرةفيالعاليالأملمدرسةأنشأالذياسفانجون

ماتفقدواحترامادقةالأوائلالمنصرينأكثرمنواحدأوكان

صاموئيلاهلك529سنةوفيوأخيرا9491.عامالبصرةفي

تحدثمقأولهوومايلريا.مايلرياجيستانليودكتورزويمر

فيبالعملللمنصرينيسمحأنفيالعزيزعبدالملكمع

حتىبدايتهامقالكويتبعثةفيعملقدكان.السعودية

البعثةمنصريبينعملاقارجلاكانلقد.4591عامتقاعده

حيثماتوهناكزائرا5291عامالكويتإلىوعادالعربية

بينهمأصبخالذينالناسبينعمرهمقعديدةسنواتقضى
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.)1(لسانكلعلىاسمهوأصبحأسطورة

الكويتين.لدىعميقاانطباعاتركقدمايلرياأنلاسك

ذلكتؤكد5691سنةللمستشفىالرسميالافتتاجصورةولعل

الذينوالأربعينالثلاثةللمنصريناعتزازلحظةكانتفقد

المبنىافتتاجوليشاهدوالمايلريااحترامهمليقدموااجتمعوا

الصباجاللهعبدالشيخحضورأضفىوقد.الجميلالجديد

العريية.باللغةالمراسيمتمتوقد.الاحتفالعلىرسمياطابعا

علىئقش.)2(كويتيسخص.7.حواليالحضورعددوكان

الشعبو!صالحاللهبسم":العرييةباللغةالاساسحجر

أجلهمنكلهاحياتهمايلرياكرسالذيالعملهذا"الكويتي

وفاته.بعدمستمرةعنايةموضعمازال

خلالالتموفيالخليجفيالطبيالبعثةعملواستمر

Estherلاول3!آمزبارنيد.اسثركتبوقد.الحربسنوات B

الجديدءالنسامستشفىأنفيهذكرتقريراالبحرينمنولس!+34

دكتوهـ:وهمفيهاودفنواالكولتفيالتنصيريةالبعثةأطباءمنثلاثةمات(1)

الأبسكودرآرلوشىود.)6491(جيرالدفايكركود.11()52مايلريا

.2صسابقمرجعسكدردوروثيعن()7591

(Y)

,AnnualReport of the Arabian Mission,5591rof in Arabia Calling

001-8no. ,242 Winter 5591 - ,5691 pp
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كلفيالازدحامدرجةإلىمليئابقائهعلىحريصةالبعثةكانت

فيالمتوفرةالأسرةعددالمرضىعددوغالبامايفوق،الأوقات

علىوالفرسالعربمنالمستشفىزواركان.المستشفى

وامخساوالقطيفقطرمنالنساءرحلتلقدبل،السواء

المجتمع.طبقاتيمثلونهؤلاءوكان.البعثةأطباءلاستشارة

)1(الحاكمالشيخعائلةإلىالسفايخاإلىالشوارعكناسيمنكافة

البعثةأطباءأنيذكر4491لعامانسنويالملخصإن

)2(مريضا271121وعالجواجراحيةعملية5543أجرواقد

عاممريضا000016وعملية0015ببالمقارنةوهذا

3391cryتمثلالزيادةوهذهفقطسنةعشرةإحدىقبل

التوالي.على96%و926%

ومرة،الناميالمستشفىحملإلىالعالميةالحربأضافتلقد

)9(

Dr Esther Amy Barnes, Annual Report of the Arabian Mission for

,4391.5.in Neglected Arabia, no.,202 Jan.- june,,4491 p

(Y)

.F .J Barny, ed. Annual Report of tha Arabian Mission for ,4491 in

.23.no.,502January-,4591,enuJ p!،
)3(

,Barnyك! ed. Annual Report of the Arabian Mission for3391 in

15.-3.ctedArabia,,168.on April-,3491,enuJ pp
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الأمريكانالجنودمنبالعديدتهتمنفسهاالبعثةوجدتأخرى

وجودعدممنوبالرغم.الطيرانورجالوالتجاروالبريطانيين

هذهقيالبعثةعالجتهمالذينالخدماتأفرادلعدددقيقإحصاء

بأنيذكر4591سبتمبر+يوليهالفصليالتقريرأنإلا،الفترة

برسائلمزدحموالتقرير،بالمئاتعددهمأنإلىيشيرالرقم

.)1(وعائلاتهمهؤلاءمنالشكر

فيومثيرفريدتطورالدوحةفي4591عامفيوحصل

الدكتورمن.قطرشيخطلبحينماوذلكللبعثةالطبيالعمل

نأمنهطلبالمحميةالإماراتحولرحلةفيكانالذيستورم

ستورمالدكتورمنكانفما.صغيرلمستشفىمخططالهيرسم

مخط!ورسمغازيمصباحضوءتحتالليلةتلكجلسأنإلا

وأصدر،لديهالبناءمسؤولالشيخاستدعىوهنا.مستشفى

ستورمالدكتورأعدالأثناءهذهوفيالمستشفىببناءأوامره

والمعداتالأثاثلشراءلندنإلىوأرسلتبالمشترياتقائمة

المستمثمفىليديرستورمالدكتوراستدعيسنةخلالوفيالطبية

()1

-W.+.Storm_ "The Arabian Mission and Service Men, "Rachel Jack

-son." Canteen Work in Basra," and .G.EDe Jong," Acceptable Inva

11-3.sion," in Neglected Arabia, ,602.on July- September, ,4591 pp
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صغيرأ.مصمماالمستشفى.)؟(كانتماماوالمجهزالحديث

المرضىمنوعددأداخليامريضاوعشرينواحدأليستوعب

تكنلمالبععةولكن.الثمانينعلىلايزيدخارجياالمعالجين

حيثمعبرةالحادثةكانتلقد.دائمةبصفةإدارتهعلىقادرة

تشجيعفيليسعربيحاكمقبلمنالمبادرةعلىبرهنتإنها

الملحمةهذه.وتنفيذهتمويلهبلمعهوالتعاونالتنصيريالعمل

منطويلوقتقبلم4591سنةخاصةبصورةمؤثرةكائت

يكنلموتتوفي،المحميةالإماراتفيالبترولاكتشاف

المكلفة.التطوريةالمشروعاتهذهبمثلالقيامعلىقادرأالحاكم

المستشفياتهذهتشغيلتكاليفوارتفاعالوقتوبمرور

أكبرنصبيبايتحملواأنالمحليينالسكانلدىشائعاأصبحفقد

السياسةدائماالبعثةاتبعتلقد.تشغيلهاتكاليففي

"الإمكاناتبحسبوالدفعالحاجةبحسب"المعالجةالاشتراكية

بينمابالمجانعادةيعالجونفقرا"كانواالأشدفالمرضىوهكذا

مباشرةبصورةمايستخدميدفعونكانوااكثرثراءالمرضى

تعنيالسياسةهذهكانت.الفقراءمواطنيهممعالجةتمويلفي

المستشفىتكاليفمعظمتحملتالبعثةأنالأولىالسنراتفي

)1(

،!Stom11، Qatar Dispensery- Its Development, in N
7.-6.no.,212 March,,4891 pp
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الفقراءبينمنتشرةكانتخطورةالطبيةالمشكلاتأكثرإنحيث

البتروللطفرةنتيجةالخليجدولغنىوازديادالوقتوبمرور

لخدماتمنافسةمجاناالمقدمةالحكوميةالطبيةالخدماتوقيام

البعثةلمريضوالاجتماعيالاقتصاديالمستوىفإنالبعثة

كثيروكان.والكويتالبحرينفيوبخاصةتغيرقدالمتوسط

بينماالدولةعياداتإلىيترددونجداالفقراءالمرضىمن

العنايةعنيبحثونكانواالذيهموالموظفونالأثرياءالتجار

عددنقصالبحرينففي.البعثةأطباءلدىمهارةاكثرالطبية

الذينالداخليينالمرضىولكنالخارجيةالعياداتمرضى

فهؤلاء.ازدادقدالتكاليفعاليةجراحيةعملياتيحتاجون

وعلى.المتوفرةالخدماتأفضلمقابليدفعواأنيريدونكانوا

الكويتفيالفقراءمنكثيرافإنالبحرينفيالحالةعكس

البعثةمستشفىتفضيلفياستمرواالكويتيينغيروبخاصة

الكويتيينبأنلشعورهموذلكالكبيرةالحكومةمستشفياتعلى

بمعاملةالمطالبةيستطيعونكانواوالمتنفذينمنهمغنىالاكثر

يتلقونجميعاكانواولكنهمالحكوميةالمستشفياتفيأفضل

الأعمالرجالمنمجموعةإن.البعثةلدىواحدةمعاملة

عامالمستشفىتمويلفيبرغبتهمتقدمواالذينالكويتيين

والعنايةالخاصةالخدماتإلىخاصةبصورةأشاروا
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المحرومةالكويتيةالطبقةأفرادبعضإلىالبعثةتقدمهاالتي

معظماستمرمسقظوفي.الكويتيالمجتمعفيمانوعا

رسوممسألةتكنولمجدأالفقيرةالطبقةمنيأتونالبعثةمرضى

إطلاقا.مطروحةالعلاج

المعوناتبتقديمالحينذلكفيمسقطفيالحكومةوبدأ!

تكاليفتحملفيالإصلاحيةالكنيسةاستمرارمعللمستشفيات

أكبرالكويتفيالمتوسطةالطبقةكانتبينماالمستشفىتشغيل

علىهؤلاءوكانالطبيةالخدماتمقابلالدفععلىوقادرةعددأ

مازالواالذينفقرأاكثرمواطنينهممعالجةلتمويلاستعداد

المعيشةمستوىكانالبحرينوفي.المستشفىإلىيأتون

منأكبربصورةالأموالتوفريعنيالبلدةكلفيالأعلى

استدعاءوعند،الطبيالعلاجأجلمنالخاصةالمصادر

اهممامهأبدى5491عامالتقاعدمنالعودةإلىهارشمون

الطبيةالعنايةئحوالبحرينيينمنالكثيرموقفحولبالتغير

،العلاجعلىلمإنفاقهأكثرمالالناسلدىكانلقد:قالحتى

هذا"روبياتبخمممرحقنةلاأريد"الأفضليريدونكانوا

أدفعأنأستطيعأننيذلك"العاديينالعمالأحدماقاله
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كانالسنةتلكوفي!)1(أريدهاوأناحقنةأجلمنروبياتعشر

برغمتقريرهمايكتباأنستورم.دوهارشمونءدبإمكان

البعثةعملأنإلاعاليةدرجةإلىالعملياتتكاليفارتفاع

.)2(تمامأنفسهتمويلعلىقادرأكانالطبي

خلالناميةمهنةالجزيرةداخلإلىالطبيةالرحلاتكانت

491عامففي،الخمسينات rديمالدكتوردعيDameوضعإلى

إلىبل،وحدهاالرياضوليسنجد"إلىمنتظمةرحلاتبرنامج

وقد)3(."حأئلحتىالغربيوالشمالالشمالإلىالمدنمنالعديد

604001عولجفقدذلكلانجازوسعهافيماكلالبعثةقدمت

هاريسونالدكتوروقام)4(.3591عامتمتالتيالرحلةفيمريضا

فينجدإلىأخريينورحلتين،4291عامالجزيرةفيبرحلتين

)1(

.Harrison- A Tool in His Hand: the Storv of Dr. Paul Wول.Ann

156.".5891(،,Arabia(New York5مHarrison

)2(

Storm and Harrison, Annual Report of the Arabian Missionfor

14..,5391in Arabia Calling, ,235.on ,5491,gnirpSp

)3(

3391,Dr. Louis .P Dame, Annual Report of the Arabian Mission for

ni.13.،!,168.on April- June,3491 p

)4(
Mrs. Paul .W Harrison, Annual Report of the Arabian Mission for

3691.,a no,174 January- March3591,!ف in

بممارسةلهولاءمطلقايسمحلماللهرحمهعبدالعزيزالملكأنإلىهناالتنبيهويجب

التقدير.وششحقبارزموقفوهودينينشاطاي

المترجم()-301-
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إلىالرحلاتمنبالعديدستورمالدكتورقامكما.)1(التاليةالسنة

Wellsتومسولزالدكتوركذلكوقامللجزيرةالشرقيةالشواطىء

فيعمانسلطانطلبعلىبناء5291عأمطويلةبوحلةثهط+3

علىالمحافطةتمتوهكذا.)2(المحمياتشواطىءوعلىظفار

بحيويةتنفيذهوتموالخمسيناتالأربعيناتخلالالمخططالعمل

والثلاثينات.العشريناتبدايةفيكانكما

الشرقفيجديدةسياسيةموجاتالأثناءهذهفيوظهرت

وأقلصعويةأكثرأمراكلهالغربيالتدخلمنلتجعلالأوسظ

كانتالثانيةالعالميةالحرببعدماسنوا!ففي.اتساعا

الغربيةللإمبرياليةفعلكردةببطءتتشكلالقوميةالحركات

واندلعتالسطحإلىظهرتقدوهذه.والاقتصاديةالسياسية

قدالغرببأنالعربالقوميونشعرفقد.عسكريةثوراتفي

)1(

Paul Harrison," A Great Doctor- Man
6!عولول،كاة.8910عحكاح!س!س!س!*-عس!كا!أحه1؟49ول34ع!كاأممة3كاة!!ول!ء

حول9ث!هآهح؟4ولكاة؟!مم!أول331ولهعهآأ1.439ول!،ول.20ه2
4.9.،4491,January- June

(2)

Storm, Annual Report of the Arabian Mission for ,5191 in Arabia

14-13,,227.on.Spring,,5291 pp,!
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فيوالأمريكيينللبريطانييناللومووجهوافلسطينفيخدعهم

79،91عاميفلسطينفييهوديةدولةتأسيس - 91 t.فقد

لابدوبمان7،91عاموالعراقالبحرينشوارعفيشغبحدث

فيوالعمارةالبصرةفيالبعثةممتلكاتبحمايةالجنودقياممن

نأومع.)1(الرعاعمنسلامتهاعلىللحفاظمناسباتعدة

فيتسببقد5691عامالعربجانبإلىالأمريكيالتدخل

نأإلاالعرييةالأمريكيةالعلاقاتفيالمؤقتالتحسنبعض

رئيسةتحولنقطةأنهعلىإليهينظرأنيجب7،91عام

بلغتفقدوهيبتهاشعبيتهاتستردأنبعدهاأمريكاعجزت

.5291ثورةفيالبريطانيالوجودعلىالقوميةالنقمةذروة

بينقاسصراعذلكوتبعلبريطانياالمؤيدفاروقالملكخلعفقد

وفرنساالعظمىبريطانياوجيوشجهةمنالعرييةالجيوش

العراقملكخلعتمسنتينوبعد.أخرىجهةمنوإسرائيل

مصرلضممتحدةعرليةجمهوريةلتكوينالخطظورسمت

بإنهاءالمسلحونالعربالقوميوننادىوقد.والعراقوسوريا

للدولوالاقتصاديةالسياسيهالشؤونفيالاجنبيالتدخل

نفسه.العرييالمجتمعفيالثروةتوزيعوإعادةالعريية

منالبدايةفيتستثنلمالبعثةأنبالذكرالجديرومن

.7791فبراير،23نيوجرسينيولرونزويكفيالابنسكدرالقسمعمقابلة(1)
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منالعديدوهناكالأجنبيكراهيةمنالمنطلقالعامالهجوم

دائماالبعثةحرصتالأولالمقامففي.لذلكالمبررةالأسباب

العسكريالدعمتستخدمولمسياسيحيادعلىالمحافظةعلى

علىموقفهالفرضالبريطانيأوالأمريكيالدبلوماسيأو

فقدالخليجفيالطويلالبعثةلوجودنظرأفإنهوثانيا،العرب

كانواالمنصرينفكلجهةمنأكثرمنمحليةمؤسسةأصبحت

عندماالعريياللباسارتدواوكثيرمنهم،العرييةيتحدثون

شديدبميلالعرييالطعاموأكلوابجولاتهميقومونكانوا

بالقدرالذيالبعثةإنوثالثا.العرييةوالادابالعاداتواحترموا

أمريكا،هيالقوميةوهذهقوميةإلىمنتسبةفيهكانت

ولومتوازنموقفإلىميلاالغربيةالدولأكثركانتوأمريكا

هو04300!ثأأ!ثأا3ولهويلسونودروكانلقد.4791عامحتى

عامبارشىفيالسلاممؤتمرفيالمصيرتقريرمبدأأيدالذي

مشرقاتقديرأنقرأأنبالكليةمدهشافليسوهكذا9191

الأسبوعيةالعرييةالمجلةفيظهرالذيكذلكللمنصرين

القوميونكانبينما)سوريافيتصدركانتالفمحاء"التي"

.الأمريكانهمهؤلاء"(بمرارةالفرنسيينيعارضونالعرب

فيهاوأسسواحاكمهالطلباستجابةالكويتإلىجاؤوا

دموعأطبائهمبأيديويمسحواالمرضىآلامليخففوامستشفيين
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بلدإلىليذهبوابلادهمعنتخلواالذينهمهؤلاء.المبتلين

أجلمنةالدينوفيالاجتماعيوالوضعاللغةفيعنهمغريب

الروحيمثلونالذينالرجالهم.هؤلاءالإنسانيخدمواأن

.)1("الكويتفيالحقيقيةالأمريكية

بينالمواجهةوصولإلى5691عامالكويتأزمةأدتلقد

ففي،الذروةإلىوالفربالعربيةالبلادكلفيالعربالقوميين

انطلقتالعربيةالدولسائرمنغيرهافيكماالبحرين

والفرنسي،البريطانيالعسكريالتدخلضدوالشغبالمظاهرات

البريطانيينسوىيبقولم-البحرينمنالأجانبهعظمترحيلوتم

عملياتهافيالبعثةاستمرتوقد.الأمريكيةالبعثةوأعضاء

العربمضيفيهالدىمقبولةكانتفقدالأزمةخلالكالسابق

وصديق.كمحايد

عمليميزكانالذيوالإيثارالتاريخيالاهتمامعدمإن

رغملهالعربقبولفيساهمتالتيالعواملمنواحدالبعثة

العظيممباركالشيخأنالمؤكدومن.الفربكرهموجةتنامي

نقاشهفيللكويتينبررعندمابفعاليةالمبرراتهذهاستخدم

Ol

*-11,mericain Kuwait!كQuted by Reverend .G.D Van Peursem in

.7-8.glectedArabia,no.,142 July- September ,2791 pp
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0)1(1391عامأرضاالبعثةبإعطاءقرارهمعهم

همهل؟دبلوماسيونهمهل؟هممن!الرجال.....هؤلاء"

.ويعلمليعلموناهناجاؤواالرجالهؤلاء!لاتجار؟؟سياسيون

بمريضناليعتنوامستشفىيبنونإئهم.كالحميرجهلاءأنناالله

يعتنيمنوجدناهؤلاءجاءعندماولكناليوميموتإنسانكل

،الشيءهذاماهولاأدري.شيئايريدالطبيب.بمريضنا

فسأغطيهالطبيبيريدهشيءأيبأنعلناأقولأنأريدولكني

0)2("إياه

الممتلكاتوبعفن.البريطانيةالسياسيةالإقامةودارالعربيةالبعثةممتلكات(\)

H.ديكسونبي..آراسبالكولونيلالخاصة .R .B Dicksonالأراضيهيهذه

.مؤجرةتكنولمالكويتفيالأجانبيملكهاكانالتيالوحيدة

(2)

-Quotedby Mylrea," Old Times Evening in Kuwait" in Arabia Call

0190591erحم!حing, ,022.on Su

ئبنام003*027مساحتهاأرضىقطعةحينئذمايلرياالدكتورطلبوقد

بنعيسىالشيخرحبسنه95وبعد.طلبهأجيبوقدالبعثةوسكنمستشفى

ادوينالدكتورإلىملتفتاوقالالمتقاعدينالمنصرينمنبمجموعةخليفةا!سليمان

Edwinلوبدنز LuidensدالربرجكونلياوالآنسهMiss Cornilia Dalerberg

بهميرحببأنهوصرخ.يعردونالمنصرينلرويةسعادتهعنتاكيديةبصورةمعبرأ

كانتعندمالهمصديقةبلادهاتخذواالذينبانهمياهمإواصفاالبحرينفيدائما

.والازدهارالبترولظهوربعدإليهاجاؤواالدينمنللثقةأهلامازالوافهمفقيره

طحس!حة+تينكمدينةفي7791فبراير21فيليودنر.إمإيالقسمعمقابلة
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الخاصالموقعذلكعلىالمنصرينحصولحقيقةولنفهم

نذكرأنعلينافإنالخمسيناتفيالخليجأهلثقةمنوالفريد

ظاهريتناقضهناككانأنهفيبدو،عملهممنالدينيالجانب

نأنجدجهةفمن.التنصيريةالبعثةلج!ودالعرباستجابةفي

ليسالمسيحيةالتنصيريةالبعثاتمنوخافواارتابواالعرب

إلىويدعونمهتدينملحدينولكنملحدينكفارأبصفتهمفقظ

هارشمونبولصدملقدكثيرأاحترموهمأخرإىجهةومن!دينهم

.الرياضإلىالأولىزيارتهفيالظاهريالتناقضهذامن

أبدايخفيهاأنيحاوللمفهوكنصرانيحقيقتهكشفعنوبعيدا

التيالدينيةارائهبسببمميزباستحسانإليهينطرونأنهموجدفقد

متوحشاوثنيايكنولممتديناكافراكانأنهعلىبرهاناكانت

عشرةخمسبعدالرياضDameديمالدكتورزاروعندما)1(.تمأما

سبق.لمامشأبهاالفعلردكانحيثنفسهابالتجربةمرسنة

بنيوجيرسي.

)1(

5.PaulHarrison in Neglected Arabia,,401.on January-,1891,hcraMp
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وثقتهمالعرباحترامكسبواقدالمنصرونكانوإذا

إلىكبيرعددتحويلفيالنجاجيضمنوالمأنهمإلاوإعجابهم

2291سبتمبر+يوليهالسنويرلعزويمرتقريرففيالنصرانية

فيوثنيألف555ومسلمألف45تحولتذكرإحصائية

هذهالأخباركانتإذاواضحاوليس.النصرانيةإلىجاواجزيرة

ولكن.لغمزهاأوالعربيةالبعثةلتشجيعفقظهيأوصادقة

جزءامطلقاتكونلنأنهاالواضحمنالضخمةالأرقامهذهمثل

التنصيريتامبراممؤتمروفي.الخليجفيالبعثةتاريخمن

حتىديسمبر12منالفترةفيمدراسفيعقدالذيالعالمي

المجتمعأمامهارشمونالدكتوروقف3899عاممنه92

العرييةالبعثةلدىالتنصيرسجلعنليبلغهمالعالميالتنصيري

التصفيقمنويالرغم.)9(سنةخمسينفيحالاتخمسفذكر

بأنالمجلسوقرارالشجاعةكلمتهعلىللدكتورتحيةالحاد

العالملاتتركأنوهوخاصاالتزاماالنصرانيةللكنيسة"

الصعوباتكلعنرغماالإنجيلعلىالشهادةدونالإسلامي

368صسابقمرجع،نيل(1)
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واضحاكانفالمعنى")9(الفرصضيقوازديادالنتائجوضالة

فيأجياللثلاثةوالملحةالشجاعةالجهودمنبالرغمالجميعلدى

النصرانيةقاومقدالإسلامفإنالأقلعلي،التنصيريالمفهوم

روحية.قوةبصفته

فانجونأثارفمنذ؟الخليجفيحيةالب!ثةأبقىالذيما

تمفقد؟هنانحنلماذا:1391ةعاممرةأولالسؤالاس

العملصلبهيكانتالنصرانيةإلىالدعوةأنإلىالتوصل

تمييزويمكن.فاعلةعواملولهمعقدأمرفالتفسير.التنصيري

معتأقلمواقدالمنصريننجد:أولهاالأق!علىعواملثلاثة

أصبحوابأنهمإليهمالعربنظرةفقطليمم!.الأوسظالشرق

كمواطنينأنفسهمإلىينظرونأصبحواأنفسهمإنهمبلمحليين

علاقاتهمأصبحت:وثانيا.البعثةتستضيفالتيللدولة

بلادهم.فيغرياءأصبحراحيثمتكافئةعلاقةبلادهمبثقافة

ولامبالاةماديةيزدادمجتمعمعالخلفمنأواصرهمقطعتلقد

يثبتوقدبعيدمنمعهميتسامحيعدلمالمجتمعهذاإنحتى

منالعكسوعلى:وثالثا.لوجهوجهاءهعدابوضوجلهم

)1(

World Mission of the Church, Findings and Recommendations;ofthe Interrnational Missionary، Council, Tambaram, Madras, India

014.12.-92 December,3891 (New York,9391) p
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حاجةهناككانفقدبلادهمفيالمضيافغيرالقاسيةالصورة

.الميدانفيلخدماتهمآنيهحقيقية

3491ديسمبرفيمسقظمنتومسولزد.كتبوكما

فإنذللثوهعالشخصيةمهمتهفيأحيانايشكأنهمنبالرغم

مستشفىاستمرارأهميةإلىتشير"الصرفةالإحصاءات"

علىاصطفواالذينالمرضىمنالمئاتلخدمةمفتوحاالبعثة

Estherإمزبارنيإسثروكتب.)1(صباجكلأبوابهعلى Bamy

Amesمرضاناعددإن":قائلأمماثلةقصةيرويالبحرينمن

اللطيفالمنصرولكن")2(ومتزايدأقوتهكاملفياستمر

كانماتتابعجديدةتنصيريةفلسفةقدمهارشمونبولوالصبور

بالخبزشبيهامابداهذاولكنالوضعحقيقةمعتناسبةأكثر

كتبوقد.زويمروالعنيفالحيويالرائدللمنصروالحليب

المهتمينإعطاءهوعملهالمنصريستطيعماكلإن"هاريسون

السلوكويكون.بهاللاالتداءوالفرصةالنصرانيةللحياةصورة

تجدأنللتفاصيلبدلاذللثوبعدالإطارهوللمنصراليومي

)1(

oول!،Dr. Wells Thorns 11، Our Doctor in Oman, " in

051,102.October- December,,4391p

)2(
-Dr Esther Amy Barnes, in Neglected Arabia, no. ,202 January

5..June,,4491 p
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0)1("الإطارذلكداخلمكانها

بنفسهالجائزةهوالخدمةفيالمبذولالمجهوديصبحوبذلك

المدارسأيضاذلكمنوأقلالمستشفياتعملأقلدرجةوإلى

أهميتهمفوقلاستمرارهمأكثرتبريرإلىيحتاجلاوهذا

هيزلكتبتوكما.المنصرونيخدمهالذيللجمهورالجوهرية

Hazelوود Woodعاممسقطمنببساطةالمسجلةالممرضة

.Drتومسد.عملعن1591 Thorns:

الداخليالإحساسهوالعظمىوجائزتهوشيقمتنوععملهإن"

الذينأولئكمساعدةعلىقدرتهمنعليهيحصلالذيبالرضا

قررواالذينالأمريكانالأطباءولولا.والمرضالالاممنيعانون

فإنهإليهمالشديدةالحاجةتلكويواجهواالجزيرةإلىيأتواأن

التيالمساعدةالعديدةالمئاتتجدأنالمستحيلمنكان

0)2("يحتاجونها

تحديات5791إلى3491منالسنواتشهدتلقد

أحدلإدخالالحقيقةللامالأخيرةونهايةوخارجيةداخليةعديدة

البعثةقوةازدادتفقدأخرىجهاتمنولكن.النصرانيةإلى

(1).283،09luaP,0491(Harrison, Doctor in Arabia (New York

()Y

.HazelWood, .R.N" All in the Day' s Work," in Arabia Calling, no

,225.7.Autumn,,5191 p
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5791عامنهايةاقترابومع،بنفسهاثقةأكثروأصبحت

الثمانيةالمبشرونوكانسنة68البعثةعمرأصبحفقد

البصرةوهوالعملميدانفيانتشرواالذينوالأرلعون

بعينالنظريستطيعونومسقظوالبحرينوالكويتوالعمارة

التحدياتلمواجهةويتطلعونأنجزوهالذيالعملإلىالرضا

بأنهموأحسوا،داخلياإيمانهمبقوةسعروافقد.أمامهمالماثلة

إليهمبحاجةكانواالعربمضيفيهموأن،يكونواأنيجبحيث

البعثةبناءأساستآكلىفشيئاشيئاولكن.بقاءهمويريدون

الشرقفيالمتسارعةوالاقتصاديةالسياسيةللأحداثونتيجة

كان.معدودةأصبحتالبعثةأيامفإنأمريكاوفيالأوسط

إشارات5891عامالعراقيةوالثورةفيصلالملكعلىالانقلاب

الحافل.البعثةتاريخفيفصللن!اية
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الرابعالفصلى

الأخيرةالسنوات
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البعثةوحلالعلمنة:الأخيرةالسنوات

5891(+7391)

السبعونالأعوامحلتكماالبعثةعلى5891عامحل

الإصرارمعولكنوضعفمشكلاتلوجودواعيةوالبعثةقبله

فجهود.الجزيرةفيعملهافيوالاستمرارعليهاالتغلبعلى

بالانقلابسريعاتأثراتأثرتقدسكلاالعراقفيالبعثة

يدعلىالعراقملكالثانيفيصلبالمللثأطاجالذيالدموي

وكذلك!تموزأ5891أبريلفيقاسمالكريمعبدالجنرال

الثورةأعقابففي.الانقلابصحبالذيالاجتماعيالجيشان

التدخلأنواعلكلمعارضتهافيبالصلابةاتسمتالتي

61وفيالعمارةفيمستشفىأغلق،العراقفيالإجنبي

وأجبرالعمارةفيالبعثةممتلكاتعلىالحكومةاستولتمارس

.)9(الرحيلعلىالبعثةأعضاء

G.هوليرجاكوبجيالقسأجبرنفسهالشهروفي Jacob

(1)

Reverend Harvey Staal, Annual Report of the Arabian Mission for

.14.،,9591 in Arabia Calling, ,248.on March, ,0691 p
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Hollerخلالهوبالهايمدرسةوتركالبصرةمغادرةعلى

يديرهامفتوحةتظلأنللمدرسةوسمح.)9(ساعةوأرلعينثمان

كبيرةدرجةإلىحريتهاتقييدمعالبعثةأعضاءبعضجزئيا

المنصرينجميعطردوعندها6791عامالحكومهأغلقتهاحتى

.العراقمن

بتعرضهاالكويتفيصعوباتالبعثةواجهتوكذلك

وخدماتالحكوميةالطبيةالخدماتمنالمتزايدةللمنافسة

تأييدفيئيويوركفيالرغبةعدمإلىبالإضافةالبترولشركات

مارس31فيأبوابهاالبعثةإغلاقإلىأدىممامالياالبعثة

تسعةالكويتيةالحكومةأقامت9491عامفمنذ.)2(6791

طبيبا034فيهاويعملسريرآلافبثلاثةمجهزةمستشفيات

الخمسةذيالبعثةمستشفىبينالمنافسةإن)3(.ممرضة69و.

مجلسكالظالشاملالبرنامجهذامثلمعسريرا"والسبعين

.)4(واقعيغيوأمرايعدهئيويوركفيالعالميالمنصرين

.15صنفسهالمرجع،هوليرجيكوب.جي.القس1()

)2(

Dorothy Scudder,loc. cit., 2.p and John .E Buteyn," Report on the

Hospital Closing and New Programs in Kuwait, 13" April1976
(.Board of World Missions Archives, NewYork)

(w)42صسابقمرجع،الكويتيةوألاعلامالارشادوزارة.

نفسها.والصفحةسابقمرجع،بيوتينجرن)4(
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الكريتفيئالبعثةمستشفىإغلاقنيويوركاقترحتوعندما

بعرضالكويتيينالأعمالرجالمجموعةتقدمت6699سنة

فإنذلكومعوقفاالمستشفىعملياتبجعليقضيهام

وقد.)9(حكوميةمساعداتأيةتقديمعنتراجعتالحكومة

بسؤالينالكويتيةالصحةوزارةإلىنيويوركمجلستوجه

دقيقين:

الدولةخطةفىأساساعنصراالبعثةمستشفىكانهل:الأول

لتمويلاستعدادعلىالكويتيةالحكومةهل:وثانيا؟الصحية

الأولالسؤالإن.؟مفتوحا"لإبقائهالضرورةحالةفيالمستشفى

علىبالنفيالكويتيةالحكومةأجابتوقد،المسألةمفتاحكان

السؤالين.كلا

الكويتيينقبلمنالكبيرالإنسانيالقعاطفمنالرغموعلى

تحفظعلىنيويوركحكمتفقدعديدةلسنواتالبعثةتجاه

عليهاوأملىاللامبالاةعنتعبيربأنهالرسميالكويتيةالحكومة

خلالوفي.الكويتفيالطبيالعملكلىبوقفالسريعالقرار

الطبيةللدراسةالعربيةالمعثةفريقتقديممنأشهـرأربعة

فينيوجيرسي.نيوبرونزويكفيالابنسكدر.آزلو!سالمسمعممابلة(1)

.7791فبراير22
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.)1(أبوابهاالمستشفياتأغلقتالطبيالعملءبانهاتوصياته

لخرقمعادلاالكويتيةالنظروجهةمنالمجلستصرفكان

والإسلاميالنصرانيالمجتمعينإصابةإلىأدىمماالعقيدة

وسرعان.ومسق!البحرينفيالاخرونالمنصرونوكذلكبصدمة

الأولالمقامففي.للجدلمثارأهذاالإغلاقموضوعأصبحما

عاممؤقتاعجزأكان.مالماضيقةيواجهالمستمثمفىيكنلم

الإدارةفيوسوءالمختصينبعضمواقعتغيمربسبب6591

Geraldنايكركجيرالدالدكتوروفاةبعد Nykerkالمفاجثة

المفاجىءسكودرلوشى.دالطبيةالشؤونرئيسومغادرة

استعادماسرعانسكودرالدكتور.وبعودةخطيرمرضبسبب

إلىالوصولعلىقادرأوأصبحالماديوضعهالمستشفى

المستشفىكانا649عاموفي.النفسعلىالاعتماددرجة

الذينالمعالجينالمرضىعددفيعالرقمتسجيلإلىوصلتد

علىأيضابلتشغيلهتكاليفدفععلىقادرينفقطيكونوالم

منكانوثانيا.)2(ومسق!البحرينفيالطبيالعملتمويل

فيواستمرالكويتيينلدىرواجاللمسششفىأنالواضح

النظاممنالمنافسةمنبالرغمالمرضىمنمتزايدةأعداداستقبال

نفسها.والصفحة،السابقالمرجع،بيوتن.اي،جون(1)

دـيسمبرالكويتفيالأبسكدر.آر.الوالسيدةالدكتورمعمقابلة()2
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نفسهاوجد!الكويتحكومةوحتى.الشاملالطبيالحكومي

بشعبيةمطبوعاتهاإحدىفيبغموض6391عامتعترف

:التنصيريالمستشفى

لدىيكونأنفيالأمري!يللمستشفىالفضليعود)«

هناكزال.فماالعالمفيالأولىهيطبيةخدماتاليومالكويت

)1(0"يومياالخارجيةالعياداتلقسممراجع003

لمجلسالرسميالتبريرفيمبالغةهناكفإنوهكذا

علىقادرأيعدولمضروريايعدلمالمستشفىبأننيويورك

كائتوربما.المتوفرةالحكوميةالطبيةالخدماتمنافسة

التيهيالمستشفىتشغيلطريقةحولالشخصيةالاختلافات

ئيوجم!كفيوالمجلسالميدانفيالعاملينبينالعلاتاتأزعجت

ءةوبقرا.أيضا"المستشفىلإغلاىكافيا"سببايكنلمهذاولكن

حتىبأنهشعرتنيويوركأنيبدوالحذرةللوثائقالسطوربينما

الوقتلبعضنفسهبتمويلالقيامعلىقادرأالمستشفىكانوإن

أساسيايعدلمأنهإلاعليهجماهيريبإقباليتمتعكانوإنه

.التنصيويللعملمناسبةعوإيمايشكليعدلموبالتاليللكويت

عناستجوبواالذينالكويتيينالرسميينفإننفسهالوقتوفي

شيءأييفعلواأوالقولفيراغبينيكونوالمالمستشفىفائدة

.ا،صسابقهرجع،الكوشيةوالاعلامالارشادوزارة)1(
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فيبحرصمصاغةصحافيةتصريحاتأعدتوقد.لإنقاذه

إغلاقأسبابللجمهورلتشرحوالعرييةالانجليزيةاللغة

دا!ةوهيبسرعةالموضوعأقفلالجدليالجووهذا.المستشفى

المجلسأوالكويتيةالحكومةطرفمنءسوااللياقةعدمعلى

.)1(نيويوركفي

البعثةأعضاءبعضعلىالكويتحكومةعرضتوقد

عدمعلىندمهاإلىكإيماءةربماالطبيبرنامجهافيالعمل

وهكذا.الإغلاقمنالبعثةمستشفىإنقاذنحوخطواتاتخاذ

L.سكودرلوش!الدكت!ورالبعثةأطباءرئيسقبل Scudder

9391عاممنذالكويتخدمااللذانDorothyدوروثيوزوجه

عرضقبلا،ابتحدةالولاياتمنأكثروطنهمالكويتوعدوا

مديرسكودرالدكتورفأصبح،البقاءفيالكويتيةالحكومة

التمريض.رئيسةزوجهوأصبحتالعسكريالكويتمستشفى

أكثرموضوعاالكويتممستشفىغلقمسألةستكون

فبعد.نيويوركفيالخارجيةالبعثاتمجلستوقعمماتشعبا

للتهديدتتعرضالأخرىالتنصيريةالنشاطاتبدأتقصيروقت

مساكنوثلاثة)مستشفيانالبعثةمجمعيحتلهاالتيفالأرض

فيالابنسكدرالقسىمعمقابلةوكذلكنفسهماوالصفحةالمرجع.بيوتين(1)

.7791فبراير22فينيولرونزويك

122--

http://kotob.has.it



(ومرابومخازن.وابرشية،وكنيسةللممرضماتوسكن

عاممباركالشيخمنمنحةالبعثةعليهاحصلتقدوكانت

ومساكن.مستشفىءبناعلىتقتصرأنعلى1391

البعثةحيازةمنالكنيسةملكيةنقلالبعثةحاو!تفعندما

الوطنيةالكنيسةإلىباسمهاالأرضكانتالتيالعربية

التاليةالسنةوفي.ذلكرفضتالكويتحكومةفإنالكويتية

أبرمتالتيالأخرىالعقودأما.الأرضكاململكيةنزعتم

رمزيسنويبسعرتؤجرأنوجبالملكيةمنخاصةأجزاءحول

المستشفيينكلامبانيعلىالحكرمهواستولتالكنيسةقبلمن

.)9(الخاصةلأغراضهالاستخدامهما

Lt..G).()متقاعدمالتبيجي.آرالفريق(1) .R .G Maltby (Ret

"7691ديسمبرحتىبدايتهامنالكولتفيالأنجيليكانيةالوطنيةالكنيسة!

ألقي.اللغةالإنجليزيالتجمعفيالكنيسةلهدهالسنويالاجتماعفيالقاهخطاب

.الإصلاحيةللكنيسةالكويتيةالحكومةدـفعتا779فبراير2فيالكويتفي

أمريكي(دولار000000502حوألي)كويتيدينار000084وقدرهمبلفا

491احتى969سنةمنابتداءأقساطعلىوتدفعالأرضملكيةنزعمقابل V.

وكان5691عامكوشيدـينار0000075تكلفقدالمستشفىبناءلأنونظرا

مرلع،مترالافبسبعةيتعلقوالأمرنفعسهاالأرضفوقمقامةبنايا!سبعهناك

لهذهالفعليةالميمةمن%أ.بحوالييقدرالحكومةدـفعتهالذيالمبلغفهذا

تدفعا729عامحتىأجردـونالأرضباسمخدامللكنيسةوسمح.الممتلكات

.2صمالتبيخطابمن.(رمزي)مبلغسنويأدـينارأوأرلعننشانيةبعدها
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نيويوركعلىالميدانفيالمنصرينبعضإشارةمنالرغموعلى

المستشفىغلقحالةفيملكيتهانزعسيتمالأرضبأن

واقعاأصبحقدالأمرومادام.)9(بجديةيؤخذلمالأمرهذافإن

فيالمنصرينئبهتقدالإصلاحيةالكنيسةأنمنبالرغمأنهبالاتتباهوجدير

.يحدثلمهذامنشيئاأنإلاالكويتفيالصفقةقيمةمنجزءباستثمارالحليج

خمسينتسجيلهااستغرقأنحجمهاوصلالتيوالمعداتالطبيةالإمدادأتوحتى

مسقطمستشفياتأنمعالكويتيةالصحيةالخدماتإلىبيعتقدصفحة

إلىوصلتالتيالمبالغهذهوحتى.لهاكبيرةحاجةفيكانتوالبحرين

مثلهاالإصلاحيةالكنيسةكانتولما.نيويوركإلىأعيدتقددولار000،025

كانتالأمر!كيةالمتحدةالولاياتفيالكبرىالبروتستانتيةالطوائفكلمثل

منالإيراداتفيالتدفقافهذا749حتىا969عاممنهاليةضائقةمنتعاني

ا!حمراالخظعنبعيدةالإصلاحيةالكنيسةأبقىالذيهوالعربيةالبعثة

الإصلاحيةالكنيسةتمولواقعياكانتالعربيةالبعثةأنبخدوهكذا.(الإفلاس

الملحةالميدانيةالطلباترفضتءالأثناهذهوفي.السنواتهذهخلالالأمالوطنفي

مسقطمستشفى!ديثمخططتنفيذأجلمندولارمليونحوالي)للتمويل

فيالبحرينلمدرسةجديدةبنايةلإنشاءدولار0000005وحولي

سكودر.ار.المعشخصيةمقابلة)بالميزانيةتتعلقلأسبابهذاوكل(7291

البرنامج"بيوتين.إيوجون7791فبراير3Yفينيويرونزويكفيالأبن

الصحةوزارةإلىمطرحمستشفىلممتلكاتالمقترحوالتحودلعمانفيالطبي

أبريلفيالإصلاحيةللكنيسةالعامالبرنامجلمجلسأعدتقرير"العمانية

7491).

فيمذكورهليستالأراضيملكيةنزعامكانيةأنإلىالانتباهيلفتومما(1)
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غلققرارفإنمستقرغيروضعفيكلهاالبعثةوأصبحت

تعلموقد.سديدغيرقراربأنهإليهينظرأصبحالمستشفى

حولحذرأأكثريكونأنالكويتفيأخطاثهمنالمجلس

علمنةإلىأخرىاعتباراتوأعطيتالمفاجىءالانسحاب

الحكومية.المؤسساتفيوالاندماجالبعثةنشاطات

عمليةعلىمحسوسةآثازالكويتمستشفىلغلقكان

السلطانتولىعندما0791عامففينيويوركفيالقراراتخاذ

وهذدعمانفيتيموربنسعيدعمهبعدالحكمقابوس

الصحةوزارةنيويوركفيالمجلسفاوضبالاغلاقالمستشفى

النساء)البعثةمستشفىبدمجيقضيوسطحلإلىوتوصلا

الحكومةبرنامجفي(العاموالطبالمعديةوالأمراضوالولادة

تمليبينماالمستشفياتتشغيلفيالبعثةتستمروبهذاالطبي

نأمنبالرغمالكويتمستشفىإقفاللتبريرالاصلاحيةالكنيسةسياسةأدراق

والمفاوضالمفتشلعملمحتملةنتيجةهذهأنإلىأشارواقدالمنصرينمنالعديد

.انظر:جيمسجونالنيويوركي

Arabian Miossion Medical Study Team," Report of the AMMST
to the Board of World Mission on a Comprehensive Study of the

/MissionHospitals in the Gulf in Kuwait, Bahrain, and Muscat
ah11 9 November dna6691 John .E Buteyn," Report on Hospitalول

Closing and New Program in Kuwait. "Prepared for the Board of

6791.,ForeignMissions on13 April
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.)؟(والامدادتوالأدويةالغذاءوتقدمأنظمتهاقطرحكومة

الاتفاقيةفيالنظرإعادةوقتحانوعندما7391عاموفي

نأبطلبهاوذلكالأمامإلىأخرىخطوةالعمانيةالحكومةسارت

وينضمواالمختلفةالبلادمناطقعلىالبعثةأعضاءتوزيعيتم

وواقعياعملياهذاومعنى.)2(المختلفةالحكومةعياداتإلى

الكويتفيتمالذيالإغلاقوبخلافوتشتيتهاالبعثةتحطيم

التنصيريةالنشاطاتباستمرارسمحتالعمانيةالاتفاقيةفإن

.)3(الأخرى

وزارةمعالاتفاقية"أمريكافيالإصلاحيةللكنيسةالعامالبرنامجمجلس(1)

،ومطرحمسقطفيالبعثةمستشفياتوضعحولعمانسلطنةفيالصحة

.(نيويورك،العالميةالبعثا!مجلسملفات)"0791ديسمبر9

وزارةمعالاتفاقية"أمريكافيالإصلاحيةللكنيسةالعامالبرنامجمجلس(2)

والسعادة()مطرحالرحمهمستشفىوضعحولعمانسلطنةفيالصحة

Johnأبرول6في)مسقط( .E Buteyn,1" The Medical Pragram j 791 L

in Oman and Proposed Transfer of Mutra Hospital Property by the

lirpA,7491."ا.OmanMinistery of Health

إلىالحديثةالوثيقةهذهأشارت،نيويوركفيالعالميالبعثاتمجلسملفات)

تبرلرفي(والتعاونالانسحاب)والبحرينالكويتفيللبعثةالسابقالتارلخ

.عمانسياسة

الاتفاقية!+الأمريكيةالإصلاحيةللكنيسةالعامالبرنامجمجلس)3(

.7491إبرش....."
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أكثرهاالبحرينكانتفقدالأخرىللمحطاتبالنسبةأما

التيالأيتامفدار.السبعيناتوأوائلالستيناتخلالتماسكا

ولكن7391عامرسمياأغلقتقدتديرهاالبعثةكانت

وكذلكمزدهرةالمدرسةواستمرتالعملفياستمرالمستشفى

البحرينمطارفيجديدأفرعألهاأنشأتحيثالتجاريةالمكتبة

وسطفيالموجودفرعهاترتيبوإعادةبتوسيعوقامت،الحديث

عنيفاتغيراالبحرينلبعثةالأساسالقانونتغيرلقد.المدينة

الذيالمزدحمفالمستشفى.الأولىالسنواتفيضليهكانعما

يومياخارجيامريضأ15و.داخليمريضمثتييخدمكان

اعتمادهمنأكثروالعلياالمتوسطةالطبقهدعمعلىيعتمدوكان

قائمةمؤسسةكانوعاثلاتهمالعمالمنالبحرينيينالفقراءعلى

المساعدةوبعضالطبيالجهازرثيسالبعثةقدمتفقد.بنفسها

المرضىرسومبهيقومكانالتشغيلتكاليفولكن.الإدارية

وصل7391عامففي)البحرينحكومةمنمقدمةومنحة

خمسةقدرهربغهناكوكاندينارا،84.158الدخلإجمال

التجاريةالبعثةمكتبةكانتكذلك.(بحرينيدينارالاف

العربيةالمطبوعاتفنيفقظليسمتخصصةربحيةمؤسسة

التاريخفيالانجليزيةالكتبايضااحتوتولكنوالاناجيل

موظفيهامعظموكان.العامةوالكتاباتالاجتماعيةوالشؤون
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السوقفيصغيرفرغلهاوكان.الدنمركيةالتنصيرجمعيةمن

لمولكن.العربيةالكتببيعفيتخصصالبلدوسظالقديم

الأجانب.أوالبحرينيينقبلمنسواءكثيرأمطروقايكن

بحرينيدينارالافستةبلغتالتيالشهريةالمبيعاتومعف!م

المستشفى!قربالموجودالرثيسيالمركزفيالبيعنتيجةكان

.العربوليسالأجانبمعالكاملالتعاملئتيجةأساساوكان

المجتمعاحتياجاتلتلبيةالمعدةالخاصةالمدرسةوكانت

الدراسةلغةوكانت،للبعثةالمتبقيةالنشاطاتأحدهيالعربي

Yvonneبانداكيوفانالانسةوكانتالعربيةهيهنا Bandak

موظفاوعشرينخمسةمنمكونجهازويساعدهاالمديرههي

المديرةكانت(الشبابالمنصرينالمتطوعينمنعددبينهممن)

كان(141)طالبوأربعمئةعشرأحدبتدرش!مشغولة

وكان،البحرينفيالمستوياتأعلىمنواحداالتعليممستوى

علىقدرتهاكثيرأتفوقالالتحاقطلباتمنعددالمدرممةل!ى

أهميةأكثركانوربما.الدراسهرسومارتفاعرغمالاستيعاب

المثللتشجيعواعيةجهودأتبذللاتزالالمدرسةأنسبقمما

فيهتساعدهمالذيالوقتفيتلاميذهالدىالنصرانيةوالقيم

.)1(المهنمنغيرهاأوالأعمالإدأرةفيللعمل

كانتا،79مايوفيالبحرينفينايكركروزالسيدةمعشخصيةمقابلة(1)
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كان\739سبتمبرفيمسقطالمؤلفزاروعندما

قدرتهعنيفيضونالذينبالمرضىمزدحمامازالمستشفاها

الأسرةعددلايكونعندماالأرضياتعلىيستلقونكانواحيث

وهنا،قاصرةوالطعاموالأغطيةالطبيةالامداداتوكانتكافيا

حاجةيسدونالمستشفىفيالعاملونالسبعةالمنصرونكان

وقعواولكنهموظائفهممنرضايجدونوكذلكالبلادفيماسة

إلىأدىمماالإداريةءتهاكفاوعدممسقظحكومةغيرةضحايا

المستديرهاكائتالتيفالمدرسة.نشاطاتهمعلىالقيودتزايد

Marthل!هولتزمارثا Holtمازالالدنمركيةالتنصيرجمعيةمن

التيالبعثةمكتبةمبيعاتمجملوكان.طالباخمسونلديها

ريال502..الدنمركيةالتنصيرجمعيةمنموطفونيديرها

فيالوجيدةالتجاريةالمكتبةهيماتزالوكانت،شهرياعماني

القطاععلىكبيرحدإلىالتركيزمعظمكانولكن.المدينة

بلغالذينالبعثةأعضاءمنثمانيةفيهيعملكانالذيالطبي

كانتالحاجةأنمنبالرغمولكن.شخصاعشرأربعةعددهم

"1V11عامالبحرينفيالبعثةنشاطاتحولمحددةلأرقامهامامصدرأالمقابلةهذه

كانعندماالمؤلفملاحظاتفهيالتجاريةالمكتباتعملياتحولالملاحظاتأما

البعثةاجتماعمحضر.،791عامحتىا729عاممنالبحرينفيمرابطا

البعثةوضعحولقصيرأملخصا(01+7)ص7391عاممسقطفيالعربية

الوقت.ذلكفيالبحرينفي
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كانالمستشفىمستقبلأنإلاعمانفيالطبيةللخدماتعظيمة

.الجديدةالترتيباتضوءفيغامضا

تقديمفيءتهاكفاوعدمالعمانيةالحكومةغيرةعاقتلقد

فوقحملأيواجهأصبحالذيالمستشفىعملالطبيةالامدادات

فيهاالعاملينوكونالفقيرةالماديةإمكاناتهامنفبالرغمطاقته

التقاعدعلىحصولهمبعدجاؤواالذينالسنكبارالمنصرينمن

تأمرلملووحتى.عمانفيالبعثةمجهوددعمفيليساعدوا

كانالأمرفإنالقادمةالسنةفيالمنصرينبتشتيتالحكومة

معائاقهامعأطولمدةالمستشفىاستمرارإمكانحولغامضا

تقديرهوعدمالغربللامبالاةوتعرضهاالامداداتكفايةعدممن

.)9(العمانمهالحكومةقبلمنلهاالعداءوازدياد

منأشهرعدةبعدالكويتيزورأنللمؤلفالفرصةحانت

عائلةمعأسابمععدةالكريتفيليمكثلمسقظزيارته

قدالمستشفطتأنفرأى.القديمالبعثةمجمعفيالسكدرز

Dr.دورنبرزهارفي.دمعومقابلات7291سبتمبرفيمسقطإلىزيارة(1)

Harvey Doorenbosبويثىدونالد.ودDr. Donald Boschهارفيوالقس

Rev.&Mrs.وزوجهستال Harvey Staalالابنسيمزجاكوالسيدهوالسيد

Mr & Mrs Jack Sims Jr.

،6صمسقطفي7391مارساجتماعمنالعربيةالبعثةمحاضركذلكوانظر

نيودرونزويك.فيالإصلاحيةالكنيسةأرشيف
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السنلكبارمايلريامستشفىوأصبح6791اذارمنذأغلقت

التابعةالصحةإدارةواستغلتالشرطةتستخدمهالرجالمن

السكدرزعائلةأما.اولكوتاسفيكيتمستشفىللبلدية

مايلريابناهالذيالقديمالبعثةطبيبمنزلفيفيسكنونأنفسهم

الإنجليزيةالإمبرطويةوسامسكودرالدكتورنال.1691عام

ذهبيةميداليةإليهوقدمت،الثانيةاليزابثالملكةجلالةمن

للشعبقدمهاالتيللخدماتJohnsonجونسونالرئيسمن

سنهرغمعملهفينشيطاسكودرالدكتورومازال،)1(الكويتي

وزوجهسكودرالدكتورومازالوالستينالسادسةبلغتالتي

إلىيومميلأكلعشرستةمسافةسيارتهمفييتنقلون

بتوسعةيقومونحيثالمطارشرقالعسكريالكويتمستشفى

.العملياتوغرفةالأشعةبغرفةالخاصةالمرافق

أغلقتفقدالكويتفيالبعثةلنشاطاتبالنسبةأما

1.عامالمدرسة Vrالكويتأبناءمنالمئاتأعدتأنبعد

الحكوميةأوالأعمالالأعمالوإدارةالطبفيمناسبلمستقبل

ت!4ممثا8ولمملأأعص!13!حكالفرليأدوينتلاميذأبرزمنكانولقد

بالسياسةالتنصيرارتباطمنصورةوالميدلياتالأوس!ةهذهنعدأنيمكن(1)

أخرىخدماتهناككانأوبالتقديرالمقصودـةهيالطبيةالخدماتكانتفهل

.(المترجم).؟سياسية
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الكويتيةالحديثةالصحيةالخدماتمؤسسالسالمفهدالشيخ

مخنيم.خالدالسيدالنوابمجلسباسمالحاليالمتحدثوكذلك

حديثةواسعةبنايةإلىالقديمةالمدينةمنانتقلتفقدالمكتبةأما

كانالأخرىالمكتباتمثلومثلها.المزدهرةالسالميةضاحيةفي

إجماليوكان.الدنمركيةالتنصيرجمعيةمنأفراديديرها

بدلارفوفهااحتوتوقد.كبيراتجارياحجمايشكلالمبيعات

فيوكتباعلميةلألعابعلباالأناجيلأوالدعائيةالكتبمن

وليسالانجليزيةباللغةمعظمهاعامةوكتاباتالسياسيةالعلوم

العريية.

صموئيلنظرةخلالمن7291عامالكويتإلىوبالنظر

فقد.تغيرقدوكثيرمألوفاالأشياءمنكثيرفسيبدوزويمر

يد!يرهامنعزلةعيادةليستالآنولكنهاالطبيةالبعثةاستمرت

الطبيةالخدماتبجانبصغيرةمساهمةأصبحتبلالمنصرون

باقيامازالالكتبومتجر.العلمانيالاتجاهذاتالحكومية

الكتبإلىأكثراتجهفقدذاتهعلىمعتمداأصبحولأنه

عنماذاولكن.والدعوةالتنصيرنحومنهأكثرالتعليمية

.؟للبعثةالدعويالجانب

وأالسعوديةالعربيةداخلإلىتسيرالجمالقوافلتعدلم

العراقجنوبمستنقعاتعبرتسيرالتجاريةالسفنأوالقوارب
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طريقعنأوالشوارعفيللدعوةنشطةمحاولاتهناكيعدولم

.)1(المكتباتموظفيأوالكتبطريقعنأوالكنيسة

والتنصيريةوالتعليميةالطبيةالنشاطاتااستبدلت!قد

الانالكويتفيألنصارىعددوصلفقددعويةبنشاطات

أصلافهمالإسلاممنإليهايتحولوالمولكنهمآلافعشرة

اليونانيةالأرثوذكسيةالكنيسةأتباعمنومعظمهم.نصارى

جاؤواقدمتعاقدينالغالبفيوكانوا.الكاثوليكالرومانأو

غيرالنصارىهؤلاءومعظمجديدةوظائفعنبحثاالكويتإلى

وأوالعراقيينوالسوريينوالفلسطينينالمصريينمنالكويتيين

.0591عاممنذالكويتإلىوصلواوقدالهنود

الكويتفيالكنائسكونتفقدالتنظيميةا!ناحيةومن

الكويتكنائسمجلسعليهاأطلق(مرنة)محكمةغيررابطة

الدعويةالوطنيةالكويتكنيسةوكانتطائفةعشرةثلاثضم

ثلاثهناكوكان.الكويتكنائسمجلسفيمؤسساعضوأ

.الدعويةبالكنيسةوثيقغيرارتباطامرتبطةأخرىطوائف

استخدمتكما.الأحيانبعضفيمرافقهاتستخدموكانت

سكودر.ارالالقسمعومقابلات،791يونيةفيالكويتإلىزياؤ(\)

مسق!اجتماعمحاضرأيضاائظر.الأبسكودروالسيدةوالدكتوروزوجهالأبن

.هص7391
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إقامةفيالدعويةالكنيسةمرافقأخرىطوائفخمس

عدتقدالدعويةالكنيسةأنورغم.كاملدعويبرنامجل

كانتأنهاإلاالأمريكيةالإصلاحيةللكنيسةأختانفسها

الإصلاحيةالكنيسةقامت7191عاموحتى.تمامامستقلة

7291عاممنذولكنالدعويةالوطنيةالكويتكنيسةبدعم

الكنمسةتعدولمقساوستهابدعمالمكونهالطوائفقامت

)1(.نيويوركعلىوسيلةبأيمعتمدةالكويتيةالدعوية

فيالثلاثللطوائفالتابعينالأشخاصعددبلغوقد

عددوبلغ.شخصومائتيألفاالوطنيةالدعويةالكنيسة

راعيهاوكان.عضوثلاثمئةحواليبالعربيةالمتحدثةالطائفة

هوالكويتإلىالكنسيالنيلمجمعمنمعاراقبطيامنصرأ

العامالمجلسرئيسأيضاكانالذيالنورعبديوسفالقس

فييقطنوكان.صندوقهاوأمينالدعويةالوطنيةللكنيسة

فبلغبالإنجليزيةالمتحدثةالطوائفوأما.للكنيسةمسكنأقرب

بريطانيين2%و.هنود5%0)أيضاعضوا003عددها

لرعايتهاوظفلىؤ(أخرىجنسيات%1و.أمريكان02%و

مختاراكانولكنهنيويوركفيالإصلاحيةالكنيسةمنقس

7791يرفبرا22نيوبرونزويكفيالابنرسكؤآر.الالقسمعمقابلة(1)

.هص7391عاممسقظاجتماعومحاضر
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المحلي.الكنسيالتجمعقبلمنرواتبهودفعتاستدعاؤهوتم

من7791عامبنيتالتىالأبرشيةفيوزوجهالراعيعاشلقد

الكنيسةبينالصلةدوربأداءوقامواالكالفرليعائلةأجل

الوطنية.الدعويةوالكنيسةالإصلاحية

الكويتمدينةنصارىتجمعهوالثالثالتجمعوكان

عددهايبلغطائفيةمجموعا!خمسمنيتألفوكانالملاويين

آخرينتجمعينبمسؤوليةيقومونوكانواشخصثلاثمئةحوالي

لكلوخمسينمئةحواليالأفرادبلغوقدوالتاميلالتلقوهما

العربيةللبعثةالدعويةالكنيسةبأنالقوليمكنناوببساطهتجمع

بمهمةوقاممحليإكليركيبناءمحلهوحلوجودهاانمهىقد

تجمعا!خمس.فيشخصومئتيألفلحواليالنشاطا!تنسيق

الكويتفيأخرىثمانطوائفمعمرافقهافييشتركونبينما

خمسةحواليالكويتفيالنصرانيةالجاليةعدديصلوبهذا

.)1(شخصآلاف

الكنيسةكانتحيثالبحرينفيشبيهقطوروح!ث

()1

-Lewis.R Scudder. Jr." Disscussions and Recommendations Con
cerning the Nature of the National Evangelical Church in Kuwait and

,theStatus of the Kuwait Town Malayalee Christian Congregation

(.14 June 7491( RCA Archives, New Brunswick
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العر!يفالتجمع،منفصلةتجمعاتثلاثةمنتتكونالدعوية

بقيادةالإنجليزيوالتجمعاللهعطاإسحقالقسقيادةتحتكان

.Revدافنبورتهارولدالقس Harold Daven portويضمان

منالدعميتلقونلايزالونوكانواشخصاوخمسينمئتينحوالي

نأالمتوقعمنكانولكن.7391عامالإصلاحيةالكنيسة

علىمعتمدوهوالملاليهوالعالثالتجمعوكانقريبايستقلوا

كانفقدالبحرينفيالدعويةالكنيسةإلىوبإضافة،نفسه

انجليكاني.مجتمعوكذلكالكاثوليكمنحجمذوتجمعهناك

وآخرالمنامةمدينةفيتجمعايرعىكانالانجليكانيفالراعي

الحفير.فيالبحرينبترولشركةمجمعفيوثالثعواليفي

وتجمعهاوقسيسهاالصغيرمعبدهاالأمريكيةالبحريةمقروكان

.)1(للمقعاقدينالكنمسي

وربمابكثيرأصغرمسقظفيالكنسيةالتجمعاتوكانت

الكويتفعلتك!اللهجرةبعدأبواب!فاتفتحلمعمانلأن

جذابةتكنلمالسلطنةفيالاقتصاديةالفرصأنكماوالبحرين

فيكنيسةهناككانفقدذلكومع.النصارىبالمتعاقدينلتأتي

الكنسيالتجمعكانوقدمطرجفيصغيرومدبدمسقط

اجتماعومحاضر،791مايوالبحرينفيديفنبورتهارولدالقسمعمقابلة(1)

.7صعمانفيا739عامالعربيةالبعثة
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مساهمةمعجزئياالكنيسةراعيبتكاليفيقومالإنجليزي

التجمعولكندولاو(575)تقرلمجاعمانيريال002قدرها

سقيقهمعالتجمعهذادمجتملقد.الذاتيالاكتفاءنحويتجه

التيعمانفيالبروتستانتيةالكنيسةليكوناالعربيالتجمع

الكنيسةوكانت.مسيحيةطوائفسبعمعمرافقهافياستركت

وقدمتالكنسيينالتجمعينكلابدعمتقومماتزالالإصلاحية

العرييللتجمعكراعيينبالعملليقوماالمنصوينمنزوجين

Jamesوزوجهدئهامجيمس)القس Dunham)وللتجمع

نأالانتباهيلفتومما(وزوجهستالهارفي)القسالإنجليزي

لقواتالرسميغيرالراعيأصبحقدالإنجليزيالتجمعقسيس

وقدمالمعارينالبريطانيينالجنودبعضضمتالتيالسلطان

.)1(ونزوىوبدبدومصيرةصلالةفيالقداسات

المنصرينمجموعمنالطبيبالعملمنصراعشرستةقام

والمؤسساتالإصلاحيةللكنيسةالقنصيرلمؤسسةالمكونين

منعشرةوكان.وثلاثينخمسةعددهمالبالغالأخرىالتنصيرية

المدارسمعيعملونوخمسةللكنيسةرضاةبعمليقومونهؤلاء

ومحضر7291سبتمبرفيمسقطفيوزوجهستالهارفيالقسمعمقابلة1()

.6صعمانفيا739سنةاجتماعالعربيةالبعثةاجتماع
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جمعيةقامت.الكتبمتاجربإدارةيقومونوأرلعةوالإدارة

الكنيسةوقدمتهؤلاءهنخمسةبتقديمالدنمركيةالتنصير

واثنانالكويتيللجيشأعيرااثنانPrespetyrianالبرسبتيريان

مجمعمنالقبطيةالكنيسةمنمعارينعرياكانواكنيسةرعاة

برعايةالأمريكيةالإصلاحيةالكنيسةوقامت.الكنسيالنيل

المحليةالمصادروكانتالباقينوالعشرينالأربعةهنثمانية

مصادرهامنبرواتبهمبتكفلهاوذلكالباقينعشرالأربعةترعى

ورسومالمرضىورسومالكتبمتاجرمبيعاتمنتأتيالتي

.)9(المحليةالكنائسوتبرعاتالمدارس

العربيةالبعثةعمربلغ7291عامنهايةوباقترابوهكذا

بأنالجميعلدىواضحاوكانالخليجفيالعملمنسنةثمانين

كانتربماالعراقففي.ئهايتههنيقتربكانالبعثةعمل

بكللاتثقالتيبالاشتراكيةمانوعامختلطةالعربيةالقومية

والبعثةالعمارةفيالطبيةالبعثةقفلعلىأجبرتقدالأديان

أدىقدالماديةازديادفإنالكويتأمافي.البصرةفيالتعلمية

الطبيالجهارمحالتنافسوتسببالكتببيعمحلعلمنةإلى

للبعثاتالأمريكيةالإصلاحيةللكنيسةالعالميالبعثاتمجلسقائمة(1)

791ديسمبرفيالتنصيرية r.

.(نيويوركفيالأمريكيةالإصلاحيةالكنيسةملفات)
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.هناكالبعثةمستشفىإقفالفيالبترولمنالممولالحكومي

إلىنفسهاالمختلفةالبعثةنشاطاتحولتالبحرينوفي

لتصبحوسائل!ووجدتنيويوركعنمنفصلةمحليةمؤسسات

أفراداستيعابتمفقدمسقظفيأما.ماديابنفسهاقائمة

المدرسةسوىيبقولمالصحيالحكومةبرنامجفيالبعثة

قيمستمرةالدنماركيونيديرهاالتيالكتببيعومحلالصغيرة

البعثةقامتلقد.مستقلةتنصيريةنشاطاتبصفتهاالعمل

الدينيةبالمسؤلياتالقيامفيماحدإلىنفسهاملاءمةبإعادة

مسق!فياستقرتالتيالمختلفةالنصرانيةالجالياتنحو

المحددالأصليهدفهابخصوصولكنوالكويتوالبحرين

"كقاعدةالساحلىباتخاذالجزيرة"داخلىواحتلالالخليجبتنصير

ائتهت.العربيةالبعثةفإن

الثلاثالمحطاتعنممثلوناجتمع7391مارسوفي

البعثةمستقبلاهتمامهمرأسعلىوكانمسقطفيالباقية

الطبيةالبعثةأفراداستيعابفيعمانحكومةوخطةالعربية

الروادالمنصرينعقيدةإلىوبالنظر.)9(الصح!ةتهاخدمافي

24+21فيعقدالعربيةالبعثةممثلياجتماع"محضرنايكركروزالسيده1()

فيالإصلاحيةالكنيسةأرشيف.)،عمان،مسقظفيام749عاممارس

نيوجرسي.(،نيرلرونزويك
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الشرقإلىالنصرانيالغربمنمنصرونبأنهمالأوائل

ينطويلأنهالبعثةعلىلعنةسيكونالأمرهذافإنالإسلامي

زالفماإسفانلجونبالنسبةوحتى.البعثةجهودأسلمةعلى

المنظماتضدالعملوإنالأسمىهوالتنصيريالهدف

مقبولةغيردرجةإلىالبعثةلجهودعلمنةبأنهسيبدوالحكومية

الخدماتبأنالجديدةالنظرةإلىأشارقدهاريسونبولولكن

وإن.مبررانفسهكانإليهاالمحتاجالشعبإلىالنصرانية

اليوميالسلوكمثالخلالمنإظهارهيمكنالنصرانيالدليل

التنصيريالعملفإنالأيدلوجيالإطارهذاخلالومن.للمنصر

التيالمجموعةصوتتوقدممكنامارالالعمانيةالقيودنطاقفي

وضعوهاالتيالمسودةكانتولكن.لتأييدهمسقطفياجتمعت

البعثةنهايةأوضحتقدالجديدةالتنظيميةعلاقاتهملتشكيل

وضعتهاالتيالترتيباتكانتوقد،مستقلكوجودالعريية

حرةبعثةكلوتكونسياستهاتنصيريةمجموعةكلتضعبحيث

تجاهفقطومسؤولاالاخرينعنمستقلةلنفسهاوكيلأللعمل

العالمي(التنصيرلمجلسالبديلةالهيئة)العامالبرنامجمجلس

المشرفةاللجنةأوالمحليالإدارةمجلسخلالنيويوركفي

فيكانتإنها"التنظيمإعادة"منأكثركانبرنامجهعلى
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.)1(العرييةللبعثةحلأالواقع

13-12صعمانفي،م7391عامالعربيةالبعثةاجتماعاتمحاضر(1)

.(11رقمالقرار)
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الخامسالفصل

للماضيتأمليةنظرة

وإخفاقهاالبعثةنجاجتقويم
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للماضيتأمليةنظرة

وإخفاقهاالبعثةنجاجتقويم

إلى7391عاممسقطفيالعربيةالبعثةاجتماعأشار

سنةنوبرونزويكمدينةفيولانسنقوكانتينزويمرمابدأهنهاية

98Aعمرهاسنوال!خلالكاملاتغيراالبعثةشهدتلقد.ا

لأحداثنتيجةذلككانءسواسنةوثمائينأربعابلغتالتي

إلىوالنظرةالهدففيأوتغيراتالبعثةفيأثرتخارجية

زويمرصاموئيلوهمالأوائلالروادشرعلقد.الداخلمنالنفس

المتحدةالولايال!منعملهمفيرقزوشارلزكانتينوجيمس

المسلمينبينالى؟نجيللنشرالتنصيريبهدفهمقويإيمانيدفعهم

الغريي"التقدميحملهاالتيوالقيمةالثابتةبالجدارةوثقة

العربيةالمفمعوبعقيدةمقكلإلىونظرة"النصرانيةوالحضارة

الناحيةمنوفقيرةالماديةالناحيةمنبدائيةبأنهاوحضارتها

الروحية.

الصريحالتنصيريلعملهممتوقعةغيرمقاومةواجهواولما

ماحولواسرعانفإنهموالتعليميالطبيللعملبالحاجةوتأثروا

نأالوسائلبهذهورجوا.والعياداتالمدارسإلىتركيزهم
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فيلمهمتهمالقبوليكسبوننفسهالوقتوفيالحاجةيسدوا

ذووتذةأسابالبعثةالتحقوقد.النصرانيةإلىالماستحويل

هؤلاءومنطموحتعليميبرنامجفيليشرعواوإخلاصفصاحة

دايكستروديرلك(2091بالعطالتحق)اسفانجون

كما.(9091في)عئنكالفرليوإدوين(6091في)عئن

المستشفياتليؤسسواوالمدربينالمتمرسينالأطباءمنعددأرسل

ومنالبعثةنشاطمنالمنظمالطبيالجانبوليقدمواوالعيادات

وبول(6091في)عينمايلرياستانلي:الأطباءهؤلاء

ولكن.(91)90كالفرليوالينور91(90في)عئنهاريسون

،ممتازةمستشفيات"لدينا1391عامإسفانجونحذروكما

مدارسلديناليكونطريقنافيونحن،بأطبائنافخورونونحن

جعلوهولهدفناكوسيلةالنشاطينهذينندفعإذونحن.فعالة

0)9("ملكاالمسيح

فيطلاقةأكثرأصبحواعملهمفيالمنصرينوباستمرار

وأكثر،العرييةوالاداببالعاداتمعرفةوأكثر،العربيةاللغة

كتبتوقد.والغريبةالقديمةالبلادلهذهالساحربالجمالافتتانا

Ol

1," in Neglected Arabiano؟John VanEss," What Are We Here For
17..,86 July - September, ,3391 p
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وصولها!ولالذكرياتفيغارقة1591عامكالفرليإلينور

:تقولالأوسظالشرقإلى

وقعتعندماالمثيرةاللحظةتلكأتذكرأناستطيعكيف"

لقافلةحقيقيمنظرأول.العربيةالأرضعلىمرةأولعيناي

فييصليلمسلمالأولىالنظرة،السوش!قناةشواطىءعلى

لايمكنكثيرةروائحمعالممتزجةالصندلرائحة،نفسهالمكان

فيغامرةبفرحةأتىقدهذاكل،الهندىالسوقفيوصفها

0)9("سنواتلهالتحضيردامحلمتحقيق

إلىبالإشارةطافحةللمنصرينالأولىالتقاريركانتبينما

تقاريرفإنالعربلدىالسيئةالمعيشةوعاداتالعفنةالمجاري

جاكسونوراشيللرثصورأفوتغرافيةتتضمق2391عام

حصادفييساعدونوهمالعربيالرأسلباسقييبتسمون

،uروثاستخدمتهالذيذاتهالنوعمنبمنجلالقمح hذاتول

وأكثرأكثرصورارأيناالوقتوبمرور)9(.الإنجيليةالشهرة

عنوإثارةبلاغةأكثرتقاريروقرأناالعرييباللباسللمنصرين

II)

؟س!،!
)2(15، 17p

239ث!"أ! !!p
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العربيةالجزيرةكلفيوالتاريخيةالجميلةللمشاهدزيارات

النديالصوتمنوقرياتوددأأكثرالمنصرونأصبحوكذلك

.العربمضيفي!موكرمالطبيعيءوالدفللمؤذن

المنصرونبدأالكبيرالركودلسنوا!ونتيجةوبعدئذ

العداءوأخيرالامبالاتهبازديادالغربعنبائفصامهميشعرون

الركودإن.الخارجفيالتنصيريالنشاروتجاهالوطنفي

التنصيريةنشاطاتهمتقليصعلىالمنصرينأجبرالذيالتجاري

بمامصحوباكانوالذيالتعليميالميدانفيأساسيةوبصفة

عنالغربيالمجتمعتخلىحيث"الروحيبالركود"بننقأسماه

ه!همكانوفي.التطورهذافيوعقائدهالقديمةقيمهمنكثير

البحارءورافيماتدخلأيتجاهانعزالينماموقفوالعقائدالقيم

المنصرينعلىوكان.الأمالبلدفيالساخرةالماديةوانتشرت

النفظاكتشافبعدالغربيةيةالمادمعاتفاقإلىيصلواأن

لحقتهمالماديةأنحيثالثلاثيناتأوائلفيالأوسظالشرقفي

منوغيرهمالمبيعاتورجالالنفظرجالصورةفيالخليجفي

معهمهؤلاءالغربمبعوثوأحضرلقد.الثروةعنالباحثين

القممنظاموحطمجهةمنللحياةالماديالمستوىحسنفيضا

.أخرىجهةمنالتقليديةالإسلامية

للعلومالمناصرونبأنهميوماأنفسهمرأواالذينفالمنصرون
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قدالإسلاميوالجهلالخرافا!ضدوالطبالحديثةالغربية

الماديةضدالأوسظالشرقلحصايةمحاولةفيأنفسهموجدوا

قامفقد.طريقهافيالزيتتكنولوجياجلبتهاالتيالشديدة

برحلا!ستورموهارولدديمولوشىهارشمونبولأمثالرجال

ويحدونالنصرانيةنشرجدوىدونيحاولونالجزيرةفيواسعة

3891عامستورمكتبذلكوفي.الغربيةالماديةتأثيرمن

مماأكثرالمتلاشيبالهلالمرتبطاليسالمسيحصليب":قائلأ

اليومتحصلالتيوالشهرةوالفخرالإيمانوعدمالماديةهوضد

.)9("والسياسيةالاقتصاديةالغربهيبةمندعمعلى

وهيالعشرينالقرنمنالثالثالريعالبعثةدخلتوهكذا

الشرقفيالأخرىالغربيةالتأثيراتضدجدوىبلاتحارب

ذاتهاعلىمعتمدةالأخرىئشاطاتهاتستمروحتى.الأوسظ

معنفسهاوأقلم!أولاالعلمنةقبلتقدالبعثةفإنماديا

تواجهأنعليهاكانأوالجديدالمتدفقالمجتمعاحتياجات

قيمةزوعددأيمحويلنيالبععةفشل.واستمرالنهاية

.57-56صسابقمرجع.ستورم(1)

الغربمنعانواأنفسهمالمنصرينإنحيثالصحةمنالكثيرالكلامهذافي)

الغربإنقاذفيفشلهمفإنذلكومعالإسلاممحارلةفييلتقرنأنهمبيدوماديته

.(المترجم).(المسلمينديارفيلدعوتهمحماستهميوقفلمماديتهمن
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ط!ا!لعجوسولهامندالنصرانيةإلىالمسلعل!من

دعويدورإلىالبعثةتحولتلدلكسنةوسبعدنيف

الممعاتدينمنالجديدةالجالياتوع!وهوجديد

وهك!اا!ارجمنالهلمجإلىأثواالدينالنصارى

الديالأسليالهدفعنالتخليتم7391عامويحلول

فصلانتهىوايهلىاالجزيرةلتنصير9188عاموضع

.والفربالشرقيينالمستمرالحرارنيهام

تجربةتبدووالغربالشرقبينالمواجهاتمنلكثيروخلافا

وقد،الطرفينلكلامفيدةالبروتستانتيةالتنصيريةالبعثات

منإنه.إثرهافيالسيءالشعورأوالحقدمنقليلأتركت

الوسطىالقرونصليبييمعالمنصرينسجلاتنقارنأنالمغري

الأعظمالمجدلتحقيق"الأوسظالشرقإلىجاؤواالذين

المدرسيةوالكتبالأدويةالمنصروناستخدمفحيثما"للمسيح

ولذلكعدائيااستقبالاووجدواوالسيفالنارالصليبيوناستخدم

مناقشةرانسمانممشيفنقدموقد،البلادتخريبإلىاتجهوا

تقدمأيتحقيقعنبعيدينحقيقةكانواالصليبيينبأنمقنعة

فيتسببوافعلأإنهمبلالأوسظالشرقفيالنصرانيةلأهداف

الوقتوفي.القسطنطينيةسقوطسرعةفيوأسهمواتراجعها

العربحياةفيكبيرتدميرفيتتسبلمالحروبفإننفسه
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الحضارةتقدمإبطاءفيالكثيرعملتأيضاولكنهاوممتلكاتهم

منلكلسلبيةكان!الخالصةالنتيجةإن.وتطورهاالإسلامية

.)1(والغربالشرق

وبينالداويالأصليالفارسمجدبينبينتغايروهناك

جلبواقدالعرييةالبعثةمنصريأنذللثالحاضرالعصرصليبيي

أولاوالثقةالقبولكسبواققدإنتاجمةأكثرثقافياتبادلامعهم

الشعبعامةوبعدئذ،المعنورينالعربالحكاممنالعديدلدى

العلاقا!فيأعظمحبأجلمنوفعاليةبإقناعوجادلوا

كتبتوكما.الحديثالطبفيجديدةوطريقة،الإنسانية

:تقولالبعثةحولالكويتفيطفولتهامذكراتفيفريثزهرة

وزملاؤهمايلرياوالدكتورالكويتفيالبعثةتأسيسمنذ"

والحاجةالغرييالطببفعاليةالشعبلإقناعتوقفدونيعملون

مايزيدبلغتالتيالمتوطنةالأمراضفيمباشرةماهرةعنايةإلى

لسكانوقذارةفقرمنالمعيشيةالأحوالتسببهاالتيالمثةعلى

مختارةتأتياليومالعرييةالامبأنالمحقيقةإن.والصحراءالمدن

أربعينعملنتائجإحدىإلاهيماالتطعيماتليعطىبطفلها

,StephenRunciman,(ا) ! (Vol.3) (Cambridge

1591)،ح5ولحالا031ول!
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.)1("البعثهمستشف!اتبهقامتالذيالتعلمممنسنة

اكتسابفيفعالينالمنصرونكانلماذاعديدةأسبابهناك

المقامففي.التقليديالإسلاميالمجتمعهذامثلفيالقبول

منيخلوأمرتدخلهمأنإلىالعربمعظمنظرةكانتالأول

تكادابصورةالعظيممباركلمحدثكماالخفيةالأنانيةالدوافع

لمالمنصرينبأن1391عامالكويتيينإلى(مسرحيةتكون

عنيبحثوندبلوماسيينأوالقوةعنيبحثونسياسيينيكونوا

وراءيسعونأعمالرجالحتىأوالنفوذدوائرأوالامتيازات

إنهم.الدينهودافعهموأطباءمعلمينكانواإنهم.الربح

مجتمعوفي.النصرانيةإلىهيحولونعمنيبحثونبالطبعكانوا

هذا.أجلمنبريبةإليهمينظرأفرادهمنالكميركانجدأمتدين

وأمدارسهمفيللدخولشرطاالتنصريجعلوالمولكنهم.الأمر

فمنولذلكوعياتاتهممستشفياتهمفيالعلاجعلىالحصول

لزيارةوأكثرأكثرحكاممقالدعواتتلقواالنشاطاتهذهخلال

والاحترامالثقةمنإليهيسبقلمقدرأاكتسبواوبالتدريجبلادهم

هذهفإنفريثزهوةرأيعلىءوبنا،خدموهالذيالجمهورمن

العلاقاتاستمرارفيجزئياالفضللهاالحمممةالعلاقات

:اليومالغربوبينالكويتبينالطيبة

(1)08(،".5691,ZahraFreeth, Kuwait Was My Home (London
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أجلمنوجلأيمايستطيعهبعملمايلرياالدكتورقاملقد"

فيوالأمريكانوالبريطانيينالكويتيينبينالصدالةتعزيز

الوقتففي.والصبوبالإيثاواتسمتالتيخدمتهمنسنوات

الدكتورلهمقدمالأجانبكلفييرتابونالمواطنونكانالذي

يحكمونالذيالمعياروأعطاهموالاستقامةالأمانةمثالمايلريا

الطريقمهدواحترامهمثقتهموباكتسابهالعزيمةعلىبه

العرببينالوقتهذابوضوحتظهرالتيالجيدةللعلاقات

0)1("وسطهمفيأمريكية-الأنجلووالمجتمعات

منالمقاومةمنمعتبراقدوأتواجهالعرييةالبعثةوماؤلت

العربالقادةاقتنعلووحتىا!شعبعامةومنالدينيينالقادة

الحسنةالنيات":المثلوكمايقولالمنصريننياتبحسنبسرعة

أتواقدالمنصرينبأنالحقيقةإن.؟الكاوثةإلىالطريقتمهد

المفتاحهووهذاإليهبالحاجةجميعهالعالميعترفبشيءمعهم

الشيخابنةإصابةذلكومن.وقبولهمالمنصرينلنجاحالثاني

العينفيالتهاببسببالعمىإلىتؤديدتكاالتيمباوك

معركةبعدجراحاتهمبسببالكويتيينالجنودمنالمئاتوموت

وحتىللكويتيينواضحةالمسألةجعلتقدالأمووهذه.الجهرة

أقوىطبايحتاجالتقليديمجتمعهمبأنبالتقاليدتمسكاأكثرهم

.08صنفسهالمرجع1()
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ابنةنظرإنقاذفيBennetبنتالدكتورنجحفعندما.يمتلكهمما

الجنودمنبالجرحىالعنايةفيمايلرياالدكتورونجح،الشيخ

إلىأدىهذاكل.منهمأربعةعداوالعشرينالمائةالكويتيين

الناسأكثرلدىحتىالبعثةأطباءصالحفيالنظرةتصبحأن

)1(.والبصرالصحةنعمةمنأعظمهديةهناكهلريبة

7الذيالإنجليزيةباللغةوتدرشمهاالحديثةالعلومتعليمكان

الحربماببدفترةفيوبخاصةجدأمطلوبا"كانالبعثةقدمته

فيحسناقبولأتجدالبعثةمدارسكانتولذلكالأولىالعالمية

خريجيمنالالافواصلفقد.والكويتوالبحرينالعراق

الأعمالفيبنجاحعمليةمجالاتليدخلواالبصرةمدرسة

تخرجواالذينطفلالألفيأنالبعثةتقاريروتزعم،والسياسة

،أطباءبعضهم"أصبحقدNVrAعامحتىالبعمةمدرسةفي

ومعلمين،ومترجمين،كتابورؤساء،ءومدرا،إسنانوأطباء

فيقيمةوذاتكبيرةكانتالمنصرونتدمهاالتيالطبيةالخدماتأنلاشك(1)

وساثلعنالمؤلفيذكرهلمالذيلكن.لهالهاجةاأمسفيكانتمجتمعات

وكذلك.المرضىعلى،وسخيفةمستهجنةباساليبدينهمعرضفيالمنصعرين

واضحبأشلوبالنصرانيةعنالحديثمناهجهافيأدخلواأنشؤوهاالتيالمدارس

محاربسعيدو.العربيالخليجفيالتنصير-التمميالمالك:عبدهذافييراجع

المترجم().مخطوطةماجستيررسالةالعربيالخليجفيالفكريالغزو-المهيري
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جدأقليلةع!توباستثنا،جيدةمرتباتعلىيحصلونوإنهم

وكثعرألاقتصاديالسلمفيارتقواقدجميعافإنهم

للبعثةيذكرومما.)1("دولهمفيكادةأسبحواقدهنهم

حاجاتهالتلبيةفقظليسالبدايةمنحقيقيةجهودأبذلتأنها

مروركانوإنحتى،المجتمعاحتياجاتلتلبيةولكن،هي

ذاتتكنلمالجانبيناحتياجاتبأنكثيراأوضحقدالوقت

متلازمة.علا!ات

المنصرونقامالعربيالمجتمعاحتياجاتتلبيةنطاووفي

هناككانولكن.مجاناوالتعليميةالطبمةالخدماتبتقديم

فيمعقد!ةبصورةوجودهويمكنلنجاحهممحتملثالثتفسير

الطلبةيعجزعندماإلامتعبةتكنلمالسياسةهذهأرالحقيقة

بصفةيسعوالمالمنصرينأنومع.بالدفعالقيامعنوالمرضى

مقابلماليةأوسياسيةمساعداتعلىالحصولإلىعامة

منا!طبيةلخدماتهممقابلأيطلبواأنيحاولواولمخدماتهم

علىرسومايفرضواأنممكناكانكلماحاولواولكنهمالفقراء

المتحصلةالإيراداتتكنولم.الطبيةالخدماتلقاءالقادوين

شعرولكن،التكاليفتحملفيمجزيةالطريقهذامن

(1)

.MuallimAziz Mukhtar, in Neglected Arabia,,183.on October- Dec
,3891.12-11.pp
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قدمواماإذاأكبرسيكونلخدماتهمالتقديربأنالمنصرون

داثماتقبلفالصدقة.رسوممندفعوهمامقابلشيئاللمرضى

عليه.المتصدققبلمنلاشعورياالأقلعلىولوبامتعاض

نحوالمتخيلأوالحقيقيالاستعلاءمنشيئاتثيرماوعادة

أنهمويبدوالعاثقينهذينبمنعالمنصروناهتموقد.المتصدق

لدرجةخدماتهمتقليصدونالأمرهذافيتماماناجحينكانوا

.كبرة

لجعلالبعثةمحاولةلشرجموقفهعنهارشمونبولويقول

:الرسومتحصيلطريقعنبففسهقائمامطرجفيالمستشفى

نظرفقد.)1("وسيءخطيرأمرحقدونالمالعلىالحصول"

هارشمونشعركما،البعثةمستشفىإلىومطرحمسقظمواطنو

فيمزروعاأجنبياجسمانظرهمفييكنفلممستشفاهمبأنه

وقد.تكاليفهبمعظمتقوميدفعونهاالتيالرسوممادامتبلدهم

المستشفىإن":قائلامطرحعنالثلاثيناتفيهارشمونكتب

بحبينظواليهبتكاليفهويقومرسومعلىيحصلأنعليهالذي

.)2("وجودهفيالفضلوللمدينةمحليةمؤسسةأنهعلىحقيقي

رواتبهيقبضمازالالمنصرينمنكثيركانالوقتوبمرور

(1)63.9..0491(,Dr.Paul Harrison, Doctor in Arabia (Ney York

(Y)65صنفسهالمرجع.
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برنامجتكاليفولكن،العالميالتنصيريةالبعثاتمجلسمن

المصادرعلىمتزايدأاعتمادهأصبحقدالبعثةمستشفيا!

محليينمساهمينمنكبيرةتبرعا!تلقتالبعثةإنبل.المحلية

قدالمرضىرسومكانتوالكويتالبحرينففي.البناءلبرنامج

.الستيناتبحلولالمستشفىئفقاتسدعلىقادرةأصبحت

أوائلوفينفسهعلىيعتمدالكنسيةالرعايةبرنامجبدأوقد

عنممشقلاالكويتفيالكنسيالتجمعأصبحالسبعينات

وبخطىذلكإلىطريقهافيومسقطالبحرينوكانت،نيويورك

فيراغبةغيركانتالكويتحكومةأنمقوبالرغم.جيدة

رجالمنمجموعا!عدةأنإلا6791عامالمستشفىتمويل

تعلصتوقد.للمساعدةتقدمواالخاصالقطاعفيالأعمال

الكويتمستشفىبقفا!تلقتهالذيالدرسمنالبحرينحكومة

مقدارهالمنامةفيالبعثةلمستشفىسنويدعمتقديمفقررت

وافقتشبيهإجراءوفيبحوينيدينارالفوعشرونخمسة

برنامجفيومطرجمسقطمستشفىدمجعلىعمانحكومة

التشغيلية.التكاليفهيوتولت0791عامالصحيالحكومة

لكنيسةالأخيرهالسنواتفيمعتبرةمساعدةهناككانلقد

وعندما.التؤاماالإسلاميالمجتمعأعضاءأكثرمنحتىالبعثة

عامالكويتلكنيسةوتوسعةأبرشيةلبناءبحملةالبعثةقامت
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وكان.الكويتيالمجتمعمنالتبرعاتمعظمتجاءا579

القادةكبارأحدالجنعيالشيخهوالواقعفيالمتبرعينكبارأحد

ألمساهمةهذهيوسفبرزالشيخولقد.احترأماالإسلاميين

ماكنيلدونالدللقسحديثهفيالنصرانيالمجتمعلكنيسة

ملاحظةوهذه.)1("السلامبيتهوالعبادةبيتإن:"قائلا

السوش!.أزمةتلتالتيالسنةفيوبخاصةمناسبة

والاهتمامالحماسةمنوضمورهالبعثةرصيدوبتقلص

ارتباطاأكثرأصبحمفالبعثةفإنالمتحدةالولاياتفيوالتأييد

المنصرونأصبحالسنينوبمرور.تخدمهالذيالإسلاميبالمجتمع

.الأملبلدانهممنهمالأوسطللشرقانتماءأكثربأنهميشعرون

المنصرينمنكثيررحبوقد،مؤلمةالتقاعدعمليةوكانت

معلمينأومقيمينكأطباءتقاعدهمبعدالعملإلىالعودةبفرصة

عاديةإجازةفييكونونحينماالحاليينالمنصرينمحلليحلوأ

بالشرقالارتباطمنالعاليةالدرجةهذه.مرضيةإجازةأو

إنهمحيثالمنصرينلفعاليةعائقةنواععدةمنكانتالأوسظ

والتقاليدالإسلاميةألحضارةنحوفيكتوريالاتسامحااكتسبوأ

فبراير،22برونزويكفيالابنسكودر.ار.إلالقسىمقابلةفيإليهأشير(1)

.ام779
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للشرقالانتماءهذاكانأخرىنواحمنولكن.أوسطيةالشرق

آخرسبباشكولدونالتكئفعلىوقدرةقوةمصدرالأوسط

العالمفيوالاحترامالثقةعلىالحصولفيالفريدالبعثةلوضع

عنأوعاصفبهجوميؤخذلاأنيجبفالإسلام.العربي

الذي10زويمرأ""اللهضيف"مثلديناميكيةشخصياتطريق

ثمالقاهرةإلىمنسحباسنواتعشربعدبهدوءالميدانترك

العربيةالبعثةفيعملهاقتصرحيثالمتحد-الولاياتإلىعائدأ

لقد.التبرعاتوجمعالمنصرينتوظيفمثلنشاطاتعلى

فيالجربيةالبعثةفشلنميجةبالخيبةبصراحةزويمرأصيب

مثل:الأخيرةكمبهوفي.النصرانيةإلىمتحولينضمان

منبالرغمكانت"الاسلاموتحطيم"،"للإيمان!دالإسلام)

عنتختلفأئهاإلاالعرييبالعالمعلميةمعرفهإظهارها

يألاتبديالأخيرةأنفيهارشمونولولاسفانجونكتابات

.)2(الإسلاميوللمجتمعكمسلمالمسلمنحوحبأوتعاطف

كتبهاكالتيالمتعاطفةالدراساتعنبوضوح()وعناوينهزوبمركتبتختلف(2)

بولكتابو(4391.)نيولورك4MeetءولArabالعربقابلإسفانجون

Arabوطنهمفيالعربهارسمون at Homeوطبيب(2491ص!+)كورنل

inلجزلرةافي Arabia!!(0491،نيولورك)عهأص.

".الله!عدولقبعليهيطلقونكانواالمنطقةاهلانويلاحظ"
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Edwinلويدنزأدوينالقسكتبوقد .M Luides

أواخرفيالبحرينفيالاولىسنواتهحولذكرياتهفيمستغرقا

تنصيرفينجاحهلعدمأصابهالذيالإحباطيصفالأرلعينات

تامعلمعلىوهوالجزيرةإلىءجاأنهمنبالرغمالمسلمين

شهورهكانتحيثالتنصيريالعمللفشلالتاريخيبالسجل

بتطمينههارشمونبولقامولذلكمحاولاتفترةالأولىالستة

فيممكنغيرمايزالكانالسهلأوالجماعيالتحويلبأن

وثقتهمالناساحترامتكسبأنعليكفيجبالعربيةالجزيرة

أصبحوكما.الحياةفيوطريقتهمالعربنظرةوجهةتفهموأن

كانالتعاطفهذابأنبعدفيماالأمرإلىينظرلويدئزالدكتور

القريبالاحتكاكمنوقتاتستغرقلصيقةعلاقةعلىمبنيا

لويدنزيستطعلمظاهرياصحيحةويصورة.المتبادلوالاحترام

الإسلاميةالنظرةوجهةاستبطانبعدإلافعالامنصرأيصبحأن

النصرانيةإلىالمسلمينلتحويلءجانصرانيبأنهإحساسهويدع

والتجاربالمعتقداتإلىبالإشارةتحقيقهيمكنالفعالفالاتصال

نأاستطاعوهكذا.الاختلافاتإلىوليسوالمشتركةالعامة

معويناقشالأطفالتربيةممثمكلةحولالاتاءإلىيتحدث

.الطلابإلىالوصولفيفعاليةالوسائلأكثرالمعلمين

لدولتينمواطنينبصفتهماعرييأيمعيناقشأنوششطيع
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اللهأومحمد)صلىالمسيحكتبهوماالدينيةالمسؤولياتحديثتين

يقدرأصبحسنواتعدةوبعدوهكذا.حولها(وسلمعليه

النظرةيقدرونالمسلمونأصبحوكذلكالإسلاميةالثقافة

الاخر.عقيدةإلىالتحولشفاعلىكلاهماوأصبعالنصرانية

منصرأوأصبحالقبولكسببأنهأخيرأيشعرأنواستطاع

.)1(ناجحا

موقففيأهميةاكثرالسببكانفريماذلكومع

فيظأهرياصحيحةبصورةيتموالاحعرامالثقةحولالمنصرين

كانعندمابدهشةهارشمونبوللاحظفكما.الدعويةطبيعتهم

أVa،أبيورسمفانالسيدةوماوصفته1891عامالرياضيزور

PeursemلشامبرلينChamberlainsاواخرفيلهزيارتهاخلال

وداعيةالتدينصلبةطائفةفيعضوأبصفته\)2(لأنهعام339

لولمحتىشبيهةمجموعةأعضاءفيويثقيحترمأنامشطاع

الدين.هذايتقبل

فيمماححولحح+نيوجرسي.تينكفيLuidensلولدنزادوينالقسمعمقابلة(1)

\.wyبرفبرا12

(2)

;a,1891,,401.on January- March!خPaul Harrison in 5.p.and Mrs Van Peursem n ! no.,166 October-Dec
,3391.9p
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نأالخليجفيالبريطائيونالسياسيونالمقيمونفشلربما

الخليج.وعرربالسعرديينمعتعاملهمفيالنقطةهذهيدركوا

Jamesبلقريفجميسكتبفقد Belgraveصديقاكانالذي

جيسيالكابقإلىرسالةالبحرينلحكامومستشارأحميما

C.بريور .G Priorإحدىبعد"!291عامالخارجيةوزارةفي

قبلسنواتوأردعالرياضإلىهارشمونرحلةمنسنةعشر

قائلأ:بيورسمفانالسيدةرحلة

الطبيعملفابسببالبعثةتجاهوديالجمهورموقفأنأعتقد"

وهي،دينيأساسذاتالمعارضةبعضهناككانأنهبيد

المسلمين(أالمحمديينتحولمنتخوتمنهاأكثرمبدئيةمسألة

.)1(ك!النصرانيةإلى

السعوديةإلىالأمريكيةالعربيةالزيتشركةءتجاعندما

منقريبا،الدمامفيعملياتهالتبدأالأرلعيناتأواخرفي

معجيدةعلاقاتإقامةكيفيةعنبلقريفمناستفسرواالبحرين

للإسلاماحترامهميظهرواأنبلقريفونصحهم.السعودية

)1(

James .D Belgrave , letter to Captain .C .G Prior , dated Bahrain

22 December 9291 (India Office Library of Records, London) 115R

2.. 32/1/2.p
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علىشعائرهمإقامةأوالنصرانيةمناقشةعناختياريابالامتناع

كانلذلك،النصيحةهذهأرامكواتبعتوقد.الجزيرةأرض

نأالنصرانيةالطقوسإقامةفيالراغبينأرامكورجالعلى

الأرضعلىالشعائرهذهتقمولمبالقواربالبحرينإلىينتقلوا

إليهأشارالذيهوالكفرعلىالدليلهذاالسعودية

فيتجولواالذينالمفصرينمعمحادثاتهمفيكثيرأالسعوديون

البترولرجاللدىالمعنويالفقرعلىالأمثلةأحدأنهعلىالمنطقة

فبالطبعالطريقةبهذهالشخصيالاحتراميضيعوحينما.)1(الماديين

استعادته.يصعب

الغربيينكلبينمنالبروتستانتالمنصروناستطاعوهكذا

عشرالتاسعالقرننهايةفيالمحليجبعرباتصلواالذين

تميز.فريدموقفلهميكونأنالعشرينالقرنمنالأولوالنصف

مدارسهمبإدارةلهمسمحلقد.والاحتراموالثقةبالصداقة

أكثروسظفيوعياداتهمومستشفياتهمالتجاريةومكتباتهم

البعيدالنظرأصحابفالقادة.تمسكاالإسلاميةالمجتمعات

الشيخأوالسعوديةملكسعودبنالعزيزعبدالملكأمثال

يوفرواأنيستطيعونبأنهمشعرواالكويتأميرالعظيممبارك

تهمحيايمزقواأندونالغربيةالحضارةمنالإفادةلأنفسهم

.7791فبراير21نيوجرسيتينكلويدنز.امادوينالقسمعمقابلة(1)
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علىكانواجهتهممنفهمالمنصرونأما.التقليديةالإسلامية

الكتبومتاجرومدارسهممستشفياتهمخلالمنأنهأمل

نأعلىالخليجفيالإسلاميةالشعوبمعاليوميواتصالهم

النصرانية.إلىالتحوليقبلمنعلىيحصلوا

الطبالعربفقبول.مخطئينالطرفانكانالنهايةوفي

الذيللإسلامإضعافايتضمنأنهيبدوالغربيةوالعلومالغربي

ولكنهالدنيويةاليوميةالحياةعنمنفصلاديناليسنفسهيرى

وهكذا.شيءكلوتشرحشيءكلتشملللحياةطريقة

الطبيةوالمعرفةالعلميالتقدمأجلمننحوالغربفالاتجاه

انحلالولكن.متطرفةوتساؤلا!تحدياتإلىالإسلامغرضت

النصرانية،لائتصارإعلانايكنلمالتقليديالإسلاميالمجتمع

منكلعلىوالماديةالعلمانيةائتصارإلىأشارولكنه

الخليجفييعملونالمنصرونكانوبينما.والإسلامالنصرانية

فيهااستبدلمماثلةبتحولاتمرقدبلادهفيالغربيالمجتمعكان

والتكنولوجيا.للعلمحقيقيةعبادةالسابقةوأئظمتهبقيمه

تنصيرهوالذيالأساسالعربيةالبعثةهدفناحيةفمنوهكذا

وبعد7391عام.وبحلولفاشلةالبعثةنعدأنفيجبالجزيرة

أربعةحواليتنصيرتزعمالبعثةفإنالعملمنسنةوثمانينأربع

البحرين،فيعشرواثنيالكويتفياثنين)شخصاوخمسين
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للأيتامزويمربيترملجأمنمعظمهممسقطفيأوبعينوحوالي

(i).(عبيداواكانالذين

بعضحققتأنهاإلاجانبفيفشلتقدالبعثةكانتإذا

وبحلول.إليهاتهدفتكنلملوحتىكذلكالمذهلةالنجاحات

الإصلاحيةالكنيسةرعاةكانذلككلوبعد7391عام

تتحدثوأخرىالعربمةتتحدثكنسيةتجمعاتيخدمون

حواليتعدادهابلغوالبحرينومسقظالكويتفيالإنجلمزية

سبعةحوليالبعثةأعدتالتعلممحقلوفي.شخصثمانمثة

الأعمالمجالاتفيبنجاجللعملطالبوخمسمثةالاف

فييدرسونطالبخمسمثةالا!ولديهم،والمهنوالمممياسة

فيالتجاريةمكتباتهموتعد.ومسقطالبحرينفيمدارسهم

التيالمدينةفيالمكتباتأفضلومسقطوالبحرينالكويت

تبلغالتيالشهريةإيراداتهاشعبيتهاعلىويبرهن،فيهاتوجد

.دولارألفثلاثينمجتمعة

هذاحولغامضةالمنصرينتقاريركانتالتافههالمشصرينارقامبسببربما(1)

خمسةتنصيرعنهارشمونءادعاوخارج.الإحصائيةالمعلوماتمنالنوع

أجدهاانأستطيعواضحةمحاولةأيهناكليسا389عامتمبرانفيأشخاص

العربية.البعثهلجهودنتيجةالإسلاممنللمتنصرلندقيقاةاحصالأقدم

سكودرالابن.آر.البهاتقدمتقديراتفهيأعلاهأعطيتالتيالأرقامأما

.المتوفرةالأخرىالمعلوماتمعمتساوقةألهاوتبدو7491يونيهفي
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عملياتتركتهالذيالأثرالإنسانيتأملأنالمغريمن

أطباءمنفكثير.الأوسطالشرقفيالمرأةمكانةفيالبعثة

الاحترامواكتسبواعاليةثقافةذواتءنساكنوممرضاتهاالبعثة

منكنالبعثةمدارسطلبةمنوكثير.العربلدىوالهيبة

التشجيععلىحصلنلماالبعثةلولااللاتيالعريياتالبنات

فمعظم.علاثيةأنفسهنعنالتعبيرأووالكتابةءةالقرالتعلم

وأ،مدرساتأو،ممرضاتليصبحنواصلنربماالبناتهؤلاء

لنا،متوفرةغيرلاتزالفمذكراتهنالحظولسوء.طبيبات

حياةفيتركتهقدالبعثةتكونأنيمكنالذيالهامالتأثيرولكن

.)9(تخيلهيمكنالخليجفيءالنسامنكثير

مستوىحققتحيثالطبحقلفيتأثيرللبعثةكانولقد

جديرتأثيروهوالعامةوالنظافةالفرديةالصحةفيأفضل

منكلقدمهاالتيبالتقاريرنثقكناإذابالاهتمام

هستشفىكانالكويت.ففيبلقريفوجيمسFreethفريثزهرة

هذايبدو"المرأةتحرلرتفي"الخليجفيالتنصيريةالبعثاتنشاطتأثير(1)

مستقبلية.لدراساتممتازأمجالأ

قامدراسةومنهاالحينذلكمنذالمجالهذافيكثيرةدراساتاجرلتأنهلاشكا

الخليجدولمندولةفيالجامعاتإحدىفييدزسكانعربيأستاذبها

Christianصحيفةفيونشرت Science Monitor).المترجم
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وكانت9491حتى1191منالوحيدالمستشفىهوالبعثة

تطويرفيللسماعدةالاستشاراتلتقديمالمختص!توفرماتزال

ملايينالبعثةعالجتالعراقوفي.الحكوميةالصحيةالخدمات

وفي)البصرةفيمستشفياتهافىالمرضى

منوأنجزاءالسعوديةوفي.5891(+)2691العمارة

طريقعنقيمةطبيةمساعداتالبعثةقدمتالمحميةالإمارت

.البترولظهورحتىالأولىالحربنهايةمنذالرحلاتبرنامج

ومازالتخليجيمستشفىأولالبعثةشيدتالبحرينوفي

يذبمستشفاهاوذلكالصحيالبلادبرئامجفيأساسياعاملا

مسقطوفي.والإداريينبالموظفينجيداوالمجهزسريرالمئتي

التيالبلادفيالطبيةالعنايةفيالأساسهيالبعثةمازالت

.خطيرةصحيةومشكلاتعديدةأمراضمنتعانيكانت

التقاريرتقدمهاالتيالأرقاممنالحكمفإنالعموموعلى

981سنةمنللبعثةالفصليةالميدانية Aنأنجد7391حتى

المرضى،منونصفمليوناعشراثنيمنأكثرعالجتقدالبعثة

09لاتتجاوزصغيرةمجموعةحقفىقليلأإنجازأليسوهذا

.وامرأةرجلأ

منبالرغمأنهمنالنهايةفيهارشمونبولتفسيركانوربما

أصبحقدالعربخدمةفيالبعثةعملفإنالتنصيرفيالنقص
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تنظرالبعثةأصبحتالتيللكيفيةوصفأفضلهولذاتهمبررأ

فانجونماكتبهأنالمؤكدومن.النهايةفينفسهاإلىفيها

عنيعبرالتنصيريةالخدمةمنقرنربعبعد7291عاماس

المنصرين:منكثيرشعور

مؤخرةفيوقفت2091اكتوبرمنعشرالثامناليومفي"

وراقبتكولمبياالمسفاهانكورخطوطمنالبخاريةالسفينة

بالإمسكانكأنهذلكيبدو.تدريجياتختفيأمريكاشواطىء

واحدةألمبوخزةمضىالذيالقرنربعخلالواحدةمرةأشعرولم

مرةأشعرولم،العرييةالجزيرةإلىبالذهاباتخذتهالذيللقرار

0)1("العملبهذالقياميتضحيةقدمتبأننيواحدة

مباركإلىسلمانبنعيسىالشيخمنالعربمنوكثير

امتنانهمعنفيهايعبرونسهاداتبدورهمكتبواقدالعظيم

لمالبعثةوهذهالعرييةالبعثةبهقامتالذيللعملواحترامهم

ولم9188عامالأوصلمؤسسوهالهارسمهاالتيالخطةتتبع

والتغيرالميدانفيعملها.ولكنالأصليالبعثةهدفتحقق

عليهافرضتبهاتمرنفسهاوجدتالتيالتاريخيةالأوضاعفي

)1(

!!JohnV!n Ess,1" Reflections of a Quarter Century " in N
.1982,Arabia,no.,146 July- September
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فيهاوجدالتيالأهدافمنجديدةومجموعةعملطريقة

فيبعداأكثراثارأالبعثةتركتوقد.ذاتياإشباعاالمنصرون

النظرةكانتإذاوهكذا.العربيالخليجفيالإسلاميالمجتمع

أحدتمثلأخرىجهةمنفهيجهةمنفشلتبأنهاللبعثة

فيوالغربالشرقبينالثقافيللحوارإشراقااكثرالأمثله

الحديثة.العصور
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الرسالةهذهمعوقفات

فيحدثتالتيالتطوراتعنفصلأأضيفأنأودكنت

الخليجدولمنالعربيةالبعثةانسحابمنذالتنصيرميدان

أملكلاأئيوجدتوئكني.rهـ7391"3911سنةالعربي

يكونقدبهسأقومال!يالجهدإلىبالاضافةالبحثأدوات

عبدالدكتورأمثالالمجالهذافيالباحثينإخوانيلجهدتكرارا

أحمدوالأستاذالمهيريحاربسعيدوالدكتورالتميميالماللث

الضفحاتهذهأكتبأنفضلتلذللث.وغيرهمدنفرفون

إشارةمعالرسالةهذهفيجاءلماوتوضيحاتصحيحاالموجزة

حتىالتنصيريالعملتطوربشأنذكرتمنبحوثإلىموجزة

وجهةمنالتنصيرتاريخنقدمإننايقالولئلاأتمالفائدةتكون

ذاته،ح!فيم!داالأمرهذاكانوانأنفسهمالمنصريننظرة

عنا.ويكتبونكتبوامامعوقفاتمنلنالابدلكن

نأيوضحأنالمترجميودالرسالةمعالوقفاتهذهوفي

عنأوجهلعنإماسماتبعدةاتسمالأمريكيالباحثعمل

هذهومنار*مورهذهتركتقتضيبحثهطبيعةإنأوعمد

مايلي:السمات
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البعثةعملبدايةحولالحقائقمنكثيرإغفال:أولا

العريية.

فيوأثرهالإسلاميالفعلردعنالحديثعدم:ثانيا

بعامة.والتنصيربخاصةالعربيةالبعثةنشاطعرقلة

للبعثةالمؤيدةالخليجحكامبعضمواقفإيراد:ثالثا

النشاطاتبعضمنعفيالصلبةمواقفهموإهمالالعربية

السماجرفضمنالعزيزعبدالملكلموقفذكرهعداالتنصيرية

المملكة.فيلهممحطاتبإنشاءللمنصرين

التنصيريالعملارتباطعنالحديثفيالغموض:رابعا

المنطقة.فيالاستعماريةوالمخططاتالاستعماريةبالسياسة

:بإيجازالأمورهذهتوضيحفيولنبدأ

المؤسسينالمسؤوليناتصالالباحثأغفللقد:إولا

قبلالمنطقةفيالمشابهةالتنصيريةبالمنظماتاليعرييةللبعثة

البعثةمذفيأثرهالاتصاللهذاكانوقد.عملهمفيالشروع

الاتصالاتهذهمنكانوقدعملهافيكبيرةبمساعداتالعربية

مايلى:

المؤسسين(الأعضاءأحد)كانتينجيمسزيارة-ا

فيفالكوينزكيثإرساليةمعالتعاونأوجهلبحثلبريطانيا

الجغرافيةالأحوالعنمعلوماتعلىالحصولذلكومنعدن
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للمنطقة.والدينيةوالاقتصاديةوالاجتماعيه

.العراقفيالمتحدةبالإرساليةالأتصال-2

أشهرعدةبيروتفيالعربيةالبعثةروادبعضإقامة-3

وممارسمها،العربيةاللغةودراسة،المعلوماتجمعبهدف

المسيحعبدكميلوهواللبنانيينالنصارىأحدمعوالاتفاق

الخليج.فيمعهمللعمل

سبقتهمالتيالأمريكيةالإرسالياتمنالمساعدةتلفي-4

.)1(ولبنانسوريافيتعملكانتوالميالمجالهذافي

صفوففيالخلافاتأوالانشقاقاتذكرالدراسةأغفلتكذلك

موقفذلكومنوخطيرامهمابعضهاكانوقدالارسالية

طبيباكانأنهرغمعملهمنالإرساليةفصلتهفقدرقزالدكتور

يخالفكانأنهالبعثةفيالمسؤولينأحدذكروقد.ناجحا

المسيحألوهيةذلكومن،الأساسيةمعتقداتهابعضفيالبعثة

معرفةعلىحرصعهالطبيبهذاعنعرف-كمازعمهمحسب-

علىيعملأنفيهالمفترضكانالذينالمرضىعقيدة

Y(.)تنصيرهم

شركة:الكويت.العربيالخليجمنطقةفيالتبشير.التميميالمالكعبد(1)

.53-05ص08291كاظمة

.84صنفسهالمرجع)2(
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الإسلامي:الفعلرد:ثانيا

الكويتفيالتعليميئشاطهاالبعثةبدأتعنمدما

علىأسهرثلاثةيمضفلم1391سنةللأولادمدرسةبافتتاح

المدرسةهذهمنءهمأبناالاباءمعظمسحبحتىالدراسةبدأ

التالية:للأسباب

الكنيسة.فيالأحدصلاةإلىالتلاميذاصطحاب-1

مننسخاوإعطاؤهمالمسيحيالدينالطلابتعليم-2

منازلهم.إلىلأخذهاالعربيةباللغةالإنجيل

عندماأخرىصورةالإسلاميةالمعارضةأخذتوقد-3

السوقفيالدينيةالكتبلبيعمكتبةالعربيةالبعثةأفتتحت

والمواعظالخطببإلقاءالعلماءقامحيثالكويتفيالرئيس

بلبذلكيكتفواولمالتنصيريالعملمنمحذرينالمساجدفي

وكذلكالكويتفي"المباركيةالمدرسة"تأسيسعلىعملوا

ثقافيانادياافتتحواوكذلك.أيضا؟الخيريةالجمعية"

وكان"الإسلاميالعربيالنادي"باسمالبحرينفيإسلاميا

وصيدليطبيباسمقدامالكويتفيالخيريةالجمعيةأهدافمن

.)1(المرضىلمعالجةمسلمين

(i)216-215صنفسهالمرجع.
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المنصرينأنإلىالتميميالمالكعبدالدكتورويشير

طريقعنالطبيالعملخارجبالتنصيريقومواأنأرادوا

منشديدةمعارضةوجدالأمرهذاولكن،للأهاليزياراتهم

بأنالبعثةأطباءلأحديصرجمباركالشيخجعلمماالعلماء

()أ.فقظالمستشفىعلىئشاطهميقصروا

الخليجحكاممواقف:ثألثا

العزيزعبدللملكعظيماموقفاالأمريكيالباحثأوردلقد

أخرىمواقفهناككانولكنبلادهفيالعملمنالمنصرينبمنع

هذهومن.الأخرينللحكاممنصفايكونوحتىبألاهتمامجديرة

يلي:ماالمواقف

أمرهأصدارعن3091عامالكويتأميريتوانلم-1

المقدسالكتابلبيعالبعثةاف!تتحتهاالتيالمكتبةبإغلاقللبعثة

(.)eالبلادمغادرةالبعثةمنالطلبالأمرتضمنبل

افتتاجعلىمسق!حاكماحتج9091عاموفي-2

نأيجبالبعثةأنموقفهوكان،مطرجفيللبعثةمستشفى

القنصلنأئبوبينبينهمراسلاتدارتوقد.مسقطلاتتجاوز

.222-221صنفسهالمرجع(1)

.،6صنفسهالمرجع()2
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ضدمسقطحاكمجانبمنبالعنفاتسمتبالوكالةالأمريكي

أصرالأمريكيالقنصلولكن.لحقوقهالصريحالانتهاكهذا

بعثهارسالةفيوذلكشديدةوبلهجة-موقفهعلى-جانبهمن

أحتجأننيأقولأنيشرفني..."فيهاءجامسقطحاكمإلى

وحقوقهمالأمريكيينالأطباءضدالمهينالتمييزهذاعلىبشدة

الس!ماءايرفضخطابفيالأميروعاد."سموكمأراضيفي

.)1(المستشفىبافتتاجللمنصرين

للبعثة:السياسيالارتباطتوضيحفيالغموض:رابعا

الخدء-ا؟تأنإلر،رسالتهفيالأمريكيالباحثأشارلقد

شيافىاطناءجيوشر،خدمةفيكانتقدالعرييةللبعثةالطبية

إ!-كتورأوض!طابينماالنقطةهذهعلىيزدلمولكنهالمنطقة

رجعالتيئفس!االوثائقفيبحثالذيالتميميالمالكعبد

فيا-،-صياسياالارتباطهذاونجملالأمريكيالباحثإليها

التالمة:النقاط

الطبيةالخدماتوضعالبريطانيةالسلطاتمحاولة-1

وصلتإنهابل.العامإشرافهاتحتالأمريكيةالعرييةللبعثة

يفهمقدتصرفأيالعربيةالبعثةعنصدرإذابأنهالرأيإلى

.،27-272صنفسهالمرجع(1)
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تعرضالعربيةالبعثةفإنالبريطانيةللمصالحمخالفبائه

الخليج.منللطردئفسها

البعثةأفرادببعضالبريطانيةالمخابراتاتصال-2

المنطقة.قيالبريطانيةللسلطاتتأييدهمعلىوالحصولالعربية

البريطانيةللسياسةولإئهمبتاكيدالبعثةأفرادبعضقاموقد

بولالدكتوركتبهماذلكومنالمنطقةحكامعنتقاريربتقديم

الحاكمهذافيهيصف"ظبيأبوشيخ"حمدانحولهارشمون

معه.للتعاملمعينةوسائلويقترحلبريطانيابالولاء

فيالخنيجأمراءلبعضالمساعدةالمنصرينتقديم-3

بعض.معبعضهمخلاف

وشيوخهاالمنطقةحكامبعضفيالتأثيرمحاولة-4

روتوقد.الأولىالعالميةا!ربفيوالحلفاءبريطانيالتأييد

المنطقةشيوخمنخمسةاجتماععنالبعثةأطباءزوجاتإحدى

بتصريحخروجهمالاجتماعنتيجةوكانمنزلهفيزوجهامع

.الحلفاءلتأييدبمشورتهكتبوه

والاقتصاديةالاجتماعمةالأوضاععنتقاريرتقديم-5

المباشرللاتصاللهماتيحتالتيللفرصةوذلكللبلادوالسياسية

هذهمثلالاستعمارلرجاليتحلمحينفيالبلادبأهل
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(1.)الفرصة

:أخرىوقفات

،التنصيريللعملالقواعدالعربيةالإرساليةوضعتلقد

وعندما.والتعليمالطبأبرزهاوسائلعدةذلكفيواستخدمت

العملأسندتقدكائتالبعثةتحلوأنالبلادتغادرأنقررت

لمالتنصيرأنئرىفلذلك.الوطنيةالكنائسمنمجموعةإلى

لذلكواستخدم،أخرىوأشكالاصورأأخذولكنهيتوقف

ومن،هذايومناحتىتعملماتزالالتيالوسائلمنمجموعة

مايلي:الوسائلهذه

الاذاعة:-9

جميعالمنصرونلهارصدالانتشارواسعةوسيلةوهذه

العالمأنحاءجميعإلىبإيصالهاوذلكالمطلويةالامكانات

نصرانيةمؤسسةوهناك.العرييالخليجوبخاصة،الإسلامي

للاتصالاتالعالميالاتحاد":هيالجانببهذاتهتمكبرى

.)2("المسيحية

.028-026ص.سابقمرجع.المالكعبد(1)

مقدمةماجستيررسالة.الخليجفيالفكريالغزو.المهيريحاربسعيد()2

-5041عامالرلاض-الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامبجامعةالشريعةلكلية

.041صر،.8491
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برامجهاتبثالنصرائيةالإذاعةأندنفرفونأحمدويذكر

فيالبرامجاعدادويتممختلفةمحطاتمنالخليجإلىالموجهة

كما.سيشلوجزرولبنانوأسبانيافرنسامثلبعيدةمحطات

الاذاعةهيئةفيالإنجليزيةاللغةتعليمبرنامجاستخدموا

إليهتزسلأنالمستمععلىيعرضحيث().ح.!.!البريطانية

أرسلتالنصوصهذهطلبفإذاالعرييةإلىمترجمةنصوص

c.)االعرييةاللغةإلىمترجمةالإنجيلمننسخةإليه

التنصيريةبالإذاعاتبياناحاربسعيدالدكتورأوردوقد

تستخدمهاالتيالموجاتوذكرالخليجفيالتقاطهايمكنالتي

.)2(عنهاأخرىومعلوماتالإذاعاتهذه

:لوغوسالسفينة-2

الضخمةالسفينةهذهقيامللتنصيرالحديثةالوسائلومن

منمجموعةمتنهاعلىويعملالكتبمنكبيرةكمياتبحمل

فيالإسلاميةالعرييةالموانىءأحدزارتمافإذاالمنصرين

علىالعلميةأوالتربويةللكتبمعرضسيقامأنهاعلنالخليج

الكتبمنمجموعةوجدواالزوارءجامافإذا.السفينةمتن

المنصرينأنكما.مخفضةبأسعارأومجاناتوزعالتنصيرية

وبدونناشر)بدون.الخليجمنطقةفيالمسيحيالتبشير.دنفرفوناحمد(1)

.6ص(تاريخ

سابقصمرجع،المهيري2()
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ويحصلونالزرارمعبالحديثيقومونالسفينةمتنعلىالعاملين

والمطبوعاتالمنشوراتبإرسالبعدفيماويقومونعناوينهمعلى

)9(.الأمرهذالتقبلاستعدادافيهملمسواإذاإليهم

:والمطبوعاتالنشرات-3

جميعإلىرسالتهمإيصالعلىالمنصرينحرصمنإن

يقومونفهمالوسيلةهذهيستخدمونجعلهمماالمنطقةشعوب

فييتفننونجميلةطباعةالمطبوعةوالملصقاتالكتيباتبإصدار

والمطبوعاتالمنشوراتهذهتوزيعويكون.وزخرفتهاإخراجها

إلىيرسلونهاأوعشوائيةبطريقةالبريدصناديقطريقعن

السياسيةأووالاداريةالعلميةالمناصبذويمنمعينينأفراد

يعملونالذينالنصارىبعضمنعناوينهمعلىيحصلواأنبعد

الخليج.في

وأمريكا،المختلفةأوروبادولمنالنشراتهذهوترسل

فكراتحتوي":النشراتهذهبأنحاربسعيدالدكتورويقول

ويحاولءالقراقلوبفيالنصرانيةالعقيدةيبثمباشراتنصيريا

)2(0"نفوسهمفيالأسلامتشويه

.15صودنفر936صنفسهالمرجع(1)

.204ص،الفكريالغزو،حاربسعيد(2)
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:لخيامانعوصا-4

التيالعقباتعلىللتغلبالطريقةهذهإلىالمنصرونلجأ

فيهالهملايسمحالتيالخليجدولبعضدخولفيتواجههم

نفسهعنلايعلنالمنصرأنالطريقةهذهوتعني.رسميابالدخول

وأمدرساأومهندسايكونبلالميدانهذافييعملبأنه

تدفقوقد.المهنمنذلكغيرأوخبيراأوجامعياأستاذأ

عليه.البتروليةالثروةهبوطبعدالخليجدولعلىهؤلاء

العملأن:منهاالأهدافبعضيحققونالطريقةبهذهوهم

والهيئاتالمؤسساتمنماليدعمإلىلايحتاجالتنصيري

هؤلاءرواتبتدفعالخليجيةالحكوماتإنحيثالتنصمرية

والارشادالتوجيهإلىيحتاج"الخيامصانع"ولكنالمنصرين

عمله.في

الهيئاتلمنظماتالسادسالسنويالمؤتمرناقشوقد

0891عامالمتحدةبالولاياتكاليفورنيافيالمنعقدالتنصيرية

الإسلاميالعالمأبواببأنقائلاالمؤتمرينأحدوتحدثالأمرهذا

وجهفيمغلقةبأنهاعرفتالتيالدولتلكحتىلهممفتحة

المنصرين.

إنهبلالميدانفيوحدهبالعملالخيامصانعولايكتفي

-018-
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علىوالقدوةالرغبةفيهميرىالذيندينهبنيتوظيفإ!ىيسعى

شخصالخليجيةالمؤسسةفييكونفقد.التنصيريالعمل

تمصوأحيانا.أعوامبعدالعشراتيجذببهدعاذاواحد

ذلك.علىوأمريكاأوووبافيتنشرالتيالتوظيفاعلانات

هوكاندإنالتنصيريبالعملالناسأهامهؤلاءولايظهر

)9(.الأساس!دفهم

:والعمالالمربيات-5

عقالإسلاميةالمجتمعاتإلىللدخولأيضاالمنصرونسعى

فالمنصمرون.والعمالالمربياتمقالضخمالعددهذاطريق

تصديوفيالعاملةالمؤسمساتعلىأولابالسيطرةيقومون

ثمأولاالنصارىتوضيفإلىفيسعونالخلي!دولإلىالعمالة

الكنائسبهمتهتمالخليجدولإلىوالمريياتالعمالوصولبعد

طريقه!.عنالتنصيريالعمللمواصلةالمحلية

أكترعقإليهاانتقلواالتيالمجتمعاتفييؤثرونوالعمال

يقومونإنهمكماوالاجتماعيالثقافيالتأثيرفهناكطريقمن

وعقيدتهـم.فكره!بنشر

هعالمنازلفييعملنحيثأخطردووفلهنالمريياتأما

.01-!-6صسابقمرجعدنفر(1)

ومابعدها.477صسابىمرجعحارب)2(

-1%A!ح
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غيابعندوبخاصةالأطفالوقتبمعظمثراتمستأالأطفال

الفكرالأطفالبتعليمفيقمنحضورهنفيحتىأوالأمهات

.)2(النصرانيةوالعقيدةوالعادات

الحديثأطيلأنأودولاكثيرةأخرىوسائلوهناك

إلىالإشارةمنبدلاولكنمراجعمنإليهأشرتمافحسبي

أشاروقدبهالتنصيريةالمؤسساتاهتمامومدىالمرأةموضوع

المنصروناستخدمكما.بحثهثنايافيالأمريكيالباحثإليه

.نشاطاتمنفيهايقاموماالفنادق

كلهيدركلاماولكنلاتكفيالوقفاتهذهأنأعلم

يجعلوأنوالتوفيقوالرشادالسداداللهفأسأل،جلهلايترك

الكريم.لوجههخالصةأعمالنا

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوآخر
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وثائقية:ردمصا

التووبع9)فصليتقرير+ورسمائلتنصيريةأخبار.العربيةالمعثة+ا

تقاويو.العنوانتحتاوصدرت"العربيةالبعثةأصدلاءبينالمحدود

،أ209إلى9188من(4!-9)الأمحدادالعربيةالبعثةمنميدانية

رالعوبية،9491إلىأ!.2من21(فى-41)الأعدادالمهملةالعوبية

لئا.يوركلصفي2691حت!9461مق(2فى.+612دامحدلأا)عوتد

.6299!ا9A!إلامريكيةالاصملاحية!دكنيسةالتابعةالعوييةالبعثة

!و!ؤإلتا!عالأر!ففيمحفوظالمطبوعةه!دبنسمخالخاص)الملف

مدينةفياللاهوتينيويرونزويكمعهدفيالأمريب4الاصلاحية

للكف-مممةا!رئيسالمكتبلمحيركذلكءنمو!وسيولا!ة،نيوبرونؤرلك

وعنوأته*نيولروثفيالإصلاحية

!.-*،،side Dr" ve, * New York475؟ضما Riv

وح!مم-ل!رهذكوإ!أرراق*أ!ود!!هالإصلاحيةالكفيسةأ!شميف!-2

فصهـئ!لمديةالهـلمألثنيسهؤقيضفي.التنصيرئياثعما!وسجلالتفوتغرأفية

وعنرأثط:أنلاهو!قينبوي!و،نؤويكمعاللفوعممدماخأصإ*-دنوj!أ!كتبة

-Pغأ!ج،!،Nكا!،ولrولمأز!نج!كwالick*7,م،*"لا. lلمؤط5برهـ4ث؟دل!3لم؟!+

مص!-9!!!*لأص
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Mylrea, Dr. .C Stanley .G Kuwait before Oil. (an unpuplished man-

,(uscriptcontaining memoirs written 4591morf5101ot

Nykerk, Rose.," Minutes of the Meeting of Representatives of the-

11.bianMission held24-21 March7391 in Muscat,Oman!مم!

Scudder, Dorothy .B The Beginning of Medical Work in Kuwait-
an address presented to thje Kuwait Family Development Society at

of a seminar entiteledكثأ؟it Sheraton on 4 April ,7691, asغthe Kuw
"011؟ The Future of Medical Services in Kuwait

Scudder, Lewis., Jr. "The Missionary in the Secu ; arInstitution," a-

,paperpresented at the meeting of theArabian Mission heldin Muscat
24-21,7391.March

-Scudder,Lewis .R Jr." Discussions and Recommendations Con-
cerning the Nature of the National Evangelical Church in Kuwait

Town MalayaleeChristian Congregation," a memorandum presented

ot,7491,the Common Council of the .N .E .C .K on 14 June

udder, Lewis ,.R Jr.11 Background Essays on Kuwait and the3-ضأ

,ChristianMinistry," studies prepared for private circulation among
yr,7591.كfriends of the Arabian Mission, 26 Febru

5791-2691,,Van Ess, Dorothy. History of the Arabian Mission- -anunpuplished manuscript tracing Missionary work sincethepupli)
(.ation of the first history of the Missionضأ

n Ess , John The Sermons of John Van Ess. (an unpuplished7-ك

(.Collections of sermons and notes

الإصلاحيةللكنيسةالتابعليالعاالتنصيريةالجمعياتمجلس!+3

المكتبفيبهامحتفظوسجلات،مذكرات،تقاريو،الأمريكية

وعنوائه:الأمريكيةالإصا*حيةللكنيسةالمركز!

475.Riverside Drive, New York, .Ny
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الباحث:إليهارجعالتيالوثائقيليوفيما

-ArabianMission Medical Study Team. "Report of the Arabian Mis-
sion Medical Study Team to the Board of World Missions on a

-ComprehensiveStudy of the Mission Hospitals in the Gulf- Kuwa
,ti,6691.Bahrain and Muscat mutrah" delivered on9 November

-Buteyn,John .E" Report on the Hospital Closing and New Progr-
3 in Kuwait," a revised version of the presentation delivered*ول،ot

.6791,theBoard of the World Missions on13 April

Buteyn, John .E" The Medical Program in Oman and Proposed-
Transfer of Mutrah Hospital Property to the Oman Ministry of

.1947,Health," report prepared in April

-GeneralProgram Council, Reformed Church in America." Agree-
ment with the Sultanate of Oman Ministry of Health on the Status of

.1970,MissionHospitals in Muscat and Mutrah," 9 December

-GeneralProgram Council, Reformed Church in America." Agree-
ment of the GPC with the Sultanate of Oman Ministry of Health on

-ndAssa*da (Muscat) Hospiفى(theStatus of the Arrahma (Mutr*h

7491.،lكهـ9116ش,tals

الخارجية.وزارةمراسلاتملفات.الهنديالمكتبسجلاتمكتبة-4

وعنوانه:هاوسالأورلتمكتبفيمحفوظةالمراسلات

Orbit House, Black Friars Road, London, England

الباحثإليهارجعالتيالمراسلاتيليوفيما

R/6/6/3/15-م2591-8091مسقطإلىالأمريكيةالبعثةمن

/2/15/ول1إلبحرينإلىالأمريكيةالبعثةمن

R/2/3/3/15&3الأمريكيةالسلطاتإلىالدكتورتومسمن

/3/3/5/15الكويتفيالأمريكيةالبعثة

أي!ر7+42/5البحرين،العرييةالبعثة

3R/2/16/2/15!الأمريكيةالبعثةمعمراسلات
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الكويت(9091-091)4تنصيريةنشماطات

(الثلاثينات)فيالكويتفيتنصيريةنشماطات

شخصية:ماتابلات-5

/ط!635/3/1/

هأ/ولق/5/ؤ14

البعثةأعضاءالمنصرينمعأصتاليةاالشخصيةالمقابلاتأجرلت

الرسالة:إعدادءأثمافيانعوييه

Donaldبوشدولالدالدكتورمعمقابلم؟ت-آ Bosc، h!وإلسيد!دوإلاتم

rveyستال!اوفي Staalدورنعوزهارفيدكتورومفىأey Doorenbosاثة.!Hآ

Jackسمزجاك:السيد Simsسيتمبرلرلمسقصزبرتيخلالالابن

7291

)[r!ط،6أص،3الأفيسكو!!آرلوش!والسيددالدكتورمعمقابلات+ب

L.اd؟حأ-،إؤ! .R Scيسمبر3فيللكويتزيأردخ!ذ'M1ء

ر،هـزر/ل!ميدز؟Hقrolيأ،)aمما2!أبم،-أنيفنبورقأدهطارولدالقسمعمتابلاتء

خلالمماث؟!3شاuح-،شمالل!س!يردرتد"هـالسيد1ث4+3بمآRأيمساؤفي؟!كألم؟*ئأيسحونى

،1لما!L9ريبجبرالبحربؤ؟:حبمتيئداء

لم-؟!ظح!"،؟-أ9تء-؟!؟أ!ء6%لم*ييم-شسكول!آرلىلم!!؟برأك!مد؟الت!لمم!ءاتنن!؟!

لمص؟لا101+كا!أ-

!ألم!!ثيو!بب!،يتطصلحوز-!ييأءزبحلارول.ؤرز!كأأ!!.حماياط

،/7.!!،*غصهـ-6-!لاأ!ي؟لى-ع"ن!ور!كأصضسو*ابرس!!إ؟1شيب!ط-!عإ؟2إلحمع!مع?ر-/ثحث-!ى

،9!لأ!\في*!إد،ليو!!س!خىنيرت!دمنك،يخ!نؤش،؟سنيم-صفيئدأى!لح2؟!-ص،ء!4،ءا

ر-نز-ربالف*7ئمو!وذسا!+كضر،هـحر!اسشلممنىنوؤأسمتاالتيممشه،--ؤ*و
-ءص!:7 !كالم-صط

!!؟لأ9لملوفبوصأكىردءجر!

http://kotob.has.it



مطبوعة:أعمال-6

.hristian Missionحthe!حاخ،oyAnderson ، Gerald .H (ed.) The Theolo-

weN,6191,York: McGraw- Hill

-Doubledظ:w .orroe؟*.roYكاص!، The Arab World Todaيلا,Berger-

،لأ!,6291

aysأس!او،خأ،أ- And Nااabianلمحتلم.Calverley,Eleanor .T .M D-

alظ:Crowwell,ايمال!لآ- Missionav in Old Kuwait. New Yorضأ

fty+أ9!؟لأأ+اح!لأالهمااص!ايملأ:شأ+ا؟ا!لفنج Ye7، rsأChamberlain, Mrs. .W .I F-

the Women' s Board!خcades oحئحأولFiv44*5آ Arahia. A Histnr7عالأأ+

hاca,1ظ7قي259.1 in Amerضماhur!كأص!هملأ+3صا4ج.issionsهم،ع53ح4،1اول

:NewYork,ار!أ52. WBFN, RCA

,Fieldع!،أraneanWorld,71؟برثفيأ-ل! James .A America and the Xledl-

54،شأ-أث!ذ؟!!،)6مر،. University،414!ص!ح،.etonضأPrin

:Londonح!جAllخ3nغaئ!)/ G ! eorجم!حستبسFreeth, Zahra. K-

،4.,5691.Ltd1ئاارألأ

,reeth,3إع.Vس!بملا3!،أالم!ىلمماأ،:،ع!خما،ء،أير+لح!ح3ورأ- Zahrah, & Winstone-

:34Londonابمدا،؟!ع,1؟و،2! George Allen and Un w!.

Tess،!لأ\إ---كا!%-لأاثنج-7 o-).!4-،اغأط .R .H and Kane. .J .H The3!!!يم-اس،

w!أ،سition؟جم1!. York: revisedذآ5!ائج.لااح

لحhشماإ6ر،شما-لم!إ!ث-- hpesoJ!ا!ا++،صضث!ئ.L P,إabil-إثا-

أ+)،أ؟3!،أولأ،)يم!أس!حح5اا+ثهأ-اس!ضما+3،6،!أأبرش!لم!2،ألأ!اأبم!ضحئهـ!*ا!-6غءأ-،أ-إ%؟ى

innestotaذنج:الم-)صأ-!- Preا!،!كماالأتUnivers

1؟،!ابملم!ئلأسسخو!!؟ح!6131كالا"،ز!!؟أ،%ث.ع

Pr-حؤيمإ-،،ن؟قي7

*-؟أح!لا

lلآ؟بخ in Hiأnn .4N A Tooلمز،arrison-بربر

Newط!.حإ؟غ!صإ Yorد.rabiaولofمأ،خح!اا35ول

ثور7-لا++

ا!ير69!صكل

ا-htrriفيإع+ا،فىع1.!لأ9

رصاألا4ر،دثء
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0491.,Arabia.New York: John Dayأ؟ولHarrison Paul .W Doctor-

ssage in a Non - ChristianئحاM3ولKramer, Hendrick. The Christi-

.1936,World.Grand Rapids: Kreugel Pupiications

Kuwait. Minisry of Guidance and Information. Kuwait Today: a-

.1936,WelfareState. Nairobi: Quality Puplications

,Mason.!ك! Alfred DeWitt and Barny, Frederick J-
,ArabianMission. New York: RCA Board of Foreign Missions

.6؟فىأ

Neill, Stephen Charles. Christian Missions: Pelican History of the-

.6Church،ول،لأآل!،ح.4 .6.lov Grand Rapids: Erdm

-Runciman,Stephen. A History of the Crusadeas 3( vols.) Cam-
bridge:Cambridge,1لر،لإا0 University Press

Saniniguel, Monsignior .V Christians in Kuwait. Beirut : Beirut-

.1970,PrintingPress

New York: Broadنكلث!..Storm,Ida Patterson-
nam,0591.Press

roا-
Storm Harold .W Whither Arabia: a Survey of Missionar-

weN,3891,York:World Dominion Press!.

4391..ssJohn. Meet the Ar6، .b New York: John D*&yCoجV،an-

!!rren,Max Alexander Cunningham. S-!ك!ه
fo,6791.Christian Mission* PressلأMlsson. London: Societ،ا،أ+

Wilson, .J Christy . The Christian Message to Muslims . New-

y,0591,كYork : John D
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World Mlssion of the Church. Findings and Recommendations of-
,theInternational Missionary Council, Tambaram, Madras, India

Dec. l2th. to 29th. .3891 New York: International Missionary Coun

lic,9391.

Zwemer, Samuel &.M Cantine,James. The Golden Milestone. New-

4891,York: Revell

Zwemer, Samuel .M Across the World of Islam: Studies in Aspects-

of the Mohammedan Faith and in the Present Awakening of the

,1929,MoslemMultitudes. New York, Revell

-Zwemer,Samuel .M Arabia the Cradle of Islam. New York: Rev-
0091,,ell

-ZwemerSamuel .M .!T New York: Rev-
1691,ell

Zwemer_ SamuelM. The Unoccupied Mission Fields of Africa and-

1191.,Asia.New York: Volunteer Movement for Foreign Missions
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التوجمةدومصا

لجؤءا،هيميالإيراالبشعوثارآ،البشعرمحمد،هيميالإبرا-ا

.م8591،للكتابالوطنيةالمؤسسة.الجزائر.الرابع

تونسفيالمسيحيةنشرفيالمبشرين"دور.عبدالجليل،التميمي-2

في3عدد،المفرثيةالتاريخيةالمجلة،1881"-0183

.م7591يناير

العربى،الخليجمنطقةنىالتبشير.المالكعبد،التميمي-3

.م8291،كاظمةشركة:الكويت

الخليجمنطقةفىالمسيحىالتبمثمير.فونأحمد،-دنفر4

تاريخ(وبدونناشر)يدون.العريي

العرلي.الخلمجفىالفكرممطالفزو.حاربسعيد،المهيري-5

بانمحمدالإط*بجامعةالشريعةلكليةقدمت،طجستيررسالة

اد!*اصةضل!أمطبوعة8591-014فىمحاءبالرياضالإسلاميةسعود

الكاتبه(

،9إج!.أسأكسعنفمغذ.السوكلغالصواروجريدة+الأزهرمنءندا-6

!وArt!!بوأ!-أد!!الثاليةجماد!26في!فىالعدد

؟ا؟صه
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للمق!جمأخ!ماصقب

الجزائريةالوطنيةالحركةفيودورهاالجزائريينالمسلمينالعلماءجمعية-ا

القلمدار:دمشق(م_9'91)1'91هـ9-1358!13

.م8891هـ-Iا!58

الريشةدارجدة.والاستشراقالاستعماربينالعربيالمعرب2-

.م9891هـ-أ904

السياسيوالزعيمالربانيالعالم:باديسبن3-عبدالحميد

.rا0M-هـا415القلم!ار:دمشق

المعاصرالأمريكيالاستشراقآفاق4-من

.م9891اهـ-041القيمابنمكتبة:المنورةالمدينة

جديدةووثائقمعالم:الإسلاممواجهةفيالغرب5-

.م9891اهـ-.ا!ا:المنورةالمدينة

ت)المدنيحلوانيحسنبنلأمينزيدانجرجيتاريخمنالهذياننبش-6

القيمابنمكتبة:المنورةالمدينة()تحقيقاهـ(Yا6

م9891اهـ-.ا!ا
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الفص!س

.......................................................لجميلبا!عتراواشكر-

م(1A1-4اAAA)الأوائلوالرواداللهضيف:الأولالفصل-5

(م-15913391)الرشدسنتبلغالعربيةالبعثة:الثانيالفصل-6
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مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 
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